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إقليم: الحسيمة 112268616/09/98 149 مزدوجعبد الغني المرابط 1امزورن 2 امزورن )البلدية(

إقليم: الحسيمة 104957916/09/96 145 مزدوجالوالي سعيد 1أحمد بوكماخ امزورن )البلدية(

إقليم: الحسيمة 112263516/09/98 131 مزدوجزريوحي محمد 1امزورن 2 امزورن )البلدية(

إقليم: الحسيمة 117478406/09/00 125 مزدوجبوعزة فوزي 1أحمد بوكماخ امزورن )البلدية(

إقليم: الحسيمة 123547906/09/01 123 إلتحاق بالزوجمزدوجالشادلي حنان 1امزورن 2 امزورن )البلدية(

إقليم: الحسيمة 126819804/09/02 93 مزدوجمقران نادية 1فاطمة الزهراء الحسيمة )البلدية(

إقليم: الحسيمة 136745207/09/04 69 إلتحاق بالزوجمزدوجالبكاري اسماء 2حمان الفطواكي الحسيمة )البلدية(

إقليم: الحسيمة 155021501/01/10 57 مزدوجالبوسلمي نوال 1أحمد بوكماخ امزورن )البلدية(

إقليم: الحسيمة 168091501/01/12 53 مزدوجنوال بابو 1ايت هشام أيت يوسف وعلي

إقليم: الحسيمة 158003402/09/10 51 مزدوجنبيل بن أحمد 1امرابطن لوطا

إقليم: الحسيمة 158037102/09/10 47 إلتحاق بالزوجةمزدوجآلعيساتي سعيد 1ازمورن ازمورن

إقليم: الحسيمة 158230602/09/10 43 مزدوجمحسن السعدي 1فاطمة الزهراء الحسيمة )البلدية(

إقليم: الحسيمة 168191404/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجاسرار احلم 1م/م الرواضي1 رواضي

إقليم: الحسيمة 172044202/09/14 31 مزدوجالحسن  العرنوقي 1ايت هشام أيت يوسف وعلي

إقليم: الحسيمة 172045702/09/14 31 مزدوجعبد السلم العيادي 1وارك مولي أحمد الشريف

إقليم: الحسيمة 172049902/09/14 31 مزدوجأحمد البوضعاتي 1المدرسة الجماعاتية شقران شكران

إقليم: الحسيمة 172053102/09/14 31 مزدوجعبد الحق  الفلح 1م/م بني جميل بني جميل

1 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: الحسيمة 172070502/09/14 31 مزدوجشاكر المرابط 2م/م اسنادة سنادة

إقليم: الحسيمة 126655604/09/02 30 إلتحاق بالزوجمزدوجايجة الصابر 1سيدي بوعفيف أيت يوسف وعلي

إقليم: الحسيمة 175187802/09/15 24 مزدوجكريمة اغلج 1اتشايف سيدي بوتميم

إقليم: الحسيمة 175209402/09/15 24 مزدوجعبد الرحيم الزمي الدريسي 1م/م تبرانت بني بوشبت

إقليم: الحسيمة 126854704/09/02 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعد مراق 1محمد الخامس الحسيمة )البلدية(

إقليم: الحسيمة 171969502/09/14 21 مزدوجعبد الكريم أحمجيق 2سيدي بوعفيف أيت يوسف وعلي

إقليم: الحسيمة 172183802/09/14 21 مزدوجعبد الناصر الطاهري 1م/م اربعاء تاوريرت اربعاء تاوريرت

إقليم: الحسيمة 130713105/09/03 20 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الزكي 1ترجيست 2 تارجيست )البلدية(

إقليم: الحسيمة 175246002/09/15 14 مزدوجشمللي عبد الصمد 1بينتي اربعاء تاوريرت

إقليم: شفشاون 37831217/09/90 169 مزدوجالعاقل زبيدة 1مدرسة القدس شفشاون )البلدية(

إقليم: شفشاون 74936116/09/93 159 مزدوجفركال محمد 1مدرسة باب السوق شفشاون )البلدية(

إقليم: شفشاون 104629316/09/96 109 مزدوجزوبير ركاني 1مدرسة القاضي صادق بن رسون شفشاون )البلدية(

إقليم: شفشاون 20440321/09/83 90 مزدوجالعبودي عبدالسلم 1م/م سيدي علل الحاج _فيفي فيفي

إقليم: شفشاون 130729705/09/03 65 مزدوجيونس حاجي 1مدرسة احمد البوزيدي _سطيحة اسطيحة

إقليم: شفشاون 140501205/09/07 63 مزدوجمجدة ترغي 7مدرسة القاضي صادق بن رسون شفشاون )البلدية(

إقليم: شفشاون 168101005/09/11 53 مزدوجبولعيش أزهر الحسن 1م/م تاسيفت تاسيفت

إقليم: شفشاون 158200902/09/10 49 مزدوجالكحيل العياشي 8مدرسة سليمان الحوات شفشاون )البلدية(
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إقليم: شفشاون 158294905/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجفاتحة عزيزي 1مدرسة مولي علي بن راشد شفشاون )البلدية(

إقليم: شفشاون 168385604/09/12 35 مزدوجخديجة ماسو 1م/م المغرب العربي _الدردارة الدردارة

إقليم: شفشاون 172001002/09/14 31 مزدوجبن عياد رشيد 1م/م سيدي يلصو _ لخزانة باب تازة

إقليم: شفشاون 171689003/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجامعطي سميرة 1مدرسة احمد البوزيدي _سطيحة اسطيحة

إقليم: شفشاون 171790803/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجالمير سميرة 1مدرسة  الحسن أبي جمعة شفشاون )البلدية(

إقليم: شفشاون 171864903/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجلويزي المصطفى 1م/م أ مول بني سلمان

إقليم: شفشاون 158370105/09/11 27 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب الدريسي 4مدرسة  الحسن أبي جمعة شفشاون )البلدية(

إقليم: شفشاون 171796403/09/13 25 مزدوجاليوسفي   محمد 1م/م علل بن عبد ا _باب تازة باب تازة

إقليم: شفشاون 175184702/09/15 24 مزدوجعبد الرحيم ابولرماش 1م/م المغرب العربي _الدردارة الدردارة

إقليم: شفشاون 123728606/09/01 21 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء حمادي 1مدرسة الشيخ محمد بن عياد شفشاون )البلدية(

إقليم: شفشاون 172065702/09/14 21 مزدوجالخمليشي نبيل 1م/م قلعة تنقوب تانقوب

إقليم: شفشاون 172122902/09/14 21 مزدوجعبد الواحد كرز 1مدرسة احمد البوزيدي _سطيحة اسطيحة

إقليم: شفشاون 172129502/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجالعمارتي محمد 1م/م العشايش الدردارة

إقليم: شفشاون 168164304/09/12 20 مزدوجاوساما اشويح 1م/م مختار تاسيفت

إقليم: شفشاون 175278102/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجالمقدم فاطمة 1م/م إمنكورن ووزكان

إقليم: فحص - انجرة 20524821/09/83 155 مزدوجسطة محمد 1المنار البحراويين

إقليم: فحص - انجرة 73882516/09/93 137 مزدوجمحمد البقالي 1بني واسين البحراويين

3 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: فحص - انجرة 104787216/09/96 127 مزدوجطلل البقالي 2أنوينويش - المركز البحراويين

إقليم: فحص - انجرة 111538716/09/97 125 مزدوجقاسم بناني 2بوعباد السفلى القصر المجاز

إقليم: فحص - انجرة 126368113/09/02 107 مزدوجأحمد علي موسى 1فدان شابو البحراويين

إقليم: فحص - انجرة 117632106/09/00 91 مزدوجمنال الوردي 1القصر الصغير القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرة 123834406/09/01 83 مزدوجمراحة  فاطمة الزهراء 2فدان شابو البحراويين

إقليم: فحص - انجرة 140621005/09/08 77 مزدوجلمياء عبدي 1الدشيشة تغرامت

إقليم: فحص - انجرة 136845921/09/04 73 مزدوجالهللي خالد 1م/م اجوامعة اجوامعة

إقليم: فحص - انجرة 140593818/02/08 73 مزدوجالعدناني سعاد 1فدان شابو البحراويين

إقليم: فحص - انجرة 168132701/03/11 59 مزدوجحياة خنجلي 2فدان شابو البحراويين

إقليم: فحص - انجرة 154847108/12/08 55 مزدوجبديعة اولد سي المكي 1عمر بن الخطاب أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 140591524/01/08 53 مزدوجاقشتول بناصر 1فدان شابو البحراويين

إقليم: فحص - انجرة 158490405/09/11 53 مزدوجهاجر التاقي 1الضاية اجوامعة

إقليم: فحص - انجرة 136789404/09/04 52 إلتحاق بالزوجمزدوجصفاء اوبيهي 1عمر بن الخطاب أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 140515205/09/07 51 مزدوجالبشاري فيصل 1الضاية اجوامعة

إقليم: فحص - انجرة 158049602/09/10 47 مزدوجمريم الحسيني 1م/م اجوامعة اجوامعة

إقليم: فحص - انجرة 158346205/09/11 46 مزدوجبلل البكري 1قصر المجاز القصر المجاز

إقليم: فحص - انجرة 130838505/09/03 45 مزدوجالسعودي رشيد 1عمر بن الخطاب أنجرة
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إقليم: فحص - انجرة 140519620/09/07 45 مزدوجبوحرايد لمياء 1عمر بن الخطاب أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 140704605/09/08 45 مزدوجمحمد حضراوي 1الدشيشة تغرامت

إقليم: فحص - انجرة 168381304/09/12 44 مزدوجمجاد يوسف 1الدشيشة تغرامت

إقليم: فحص - انجرة 158461605/09/11 43 مزدوجمجيدة اوبحمان 1عمر بن الخطاب أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 158476905/09/11 43 مزدوجبديعة صابر 1عمر بن الخطاب أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 155024902/09/09 42 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة الحداد 1عمر بن الخطاب أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 154906502/09/09 41 مزدوجياسين قنديل 1دار قشانة أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 168453904/09/12 39 مزدوجعبد الحكيم  الزبيري 3م/م اجوامعة اجوامعة

إقليم: فحص - انجرة 69068417/09/80 38 مزدوجعبد الرحيم التغماني 1دار قشانة أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 158258601/03/10 38 مزدوجاهناح نجم الدين 1عين بوخلفة تغرامت

إقليم: فحص - انجرة 158344705/09/11 36 إلتحاق بالزوجمزدوج  أسماء العزيزي 1عمر بن الخطاب أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 158349805/09/11 36 مزدوجامحمد الحجوي 2حسانة / المركز القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرة 158371105/09/11 36 مزدوجحسناء الكنون 3حسانة / المركز القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرة 168116901/01/12 36 مزدوجالمصباحي البشير 2المخالد اجوامعة

إقليم: فحص - انجرة 168181404/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام علوان 1قصر المجاز القصر المجاز

إقليم: فحص - انجرة 168266604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجاحسا ن البفالي 2بني واسين البحراويين

إقليم: فحص - انجرة 168271604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجالفلوس غفران 2أنوينويش - المركز البحراويين
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إقليم: فحص - انجرة 168181504/09/12 35 مزدوجإسماعيل ألوات 5الرمان ملوسة

إقليم: فحص - انجرة 168275904/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الكرواني 1عمر بن الخطاب أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 168276604/09/12 35 مزدوجخديجة الحداد 1عمر بن الخطاب أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 168403705/09/12 35 مزدوجغيثة ولد لوبيه 5أكنوان القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرة 158118602/09/10 34 مزدوجمحمدي علوي ادريس 1ملوسة ملوسة

إقليم: فحص - انجرة 155022501/01/10 32 مزدوجعبد العزيز الفايق 1الرمان ملوسة

إقليم: فحص - انجرة 171742503/09/13 32 مزدوجكريمة  الشعرة 1دار قشانة أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 171982602/09/14 31 مزدوجحياة الندلوسي 5الرمان ملوسة

إقليم: فحص - انجرة 168241604/09/12 30 مزدوجالشاكيري يسرى 4لشهبة القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرة 171785703/09/13 28 مزدوجماجدة الخنيسي 2بني حلو السفلى أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 171848803/09/13 28 مزدوجخربا ش كوثر 2بني حلو السفلى أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 171918003/09/13 28 مزدوجكريمة سكو 1عمر بن الخطاب أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 171933303/09/13 28 مزدوجمجيدة الزاهر 1عمر بن الخطاب أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 158299105/09/11 27 مزدوجمحمد سعيد البقالي 2الرمان ملوسة

إقليم: فحص - انجرة 158352905/09/11 27 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى الكحط 1عمر بن الخطاب أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 158370905/09/11 27 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد الكحط 1بني واسين البحراويين

إقليم: فحص - انجرة 158521209/12/11 27 إلتحاق بالزوجةمزدوجالداودي عبد المجيد 1بني واسين البحراويين
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إقليم: فحص - انجرة 168282904/09/12 25 مزدوجالحجوجي ياسين 5ملوسة ملوسة

إقليم: فحص - انجرة 171856003/09/13 24 مزدوجمجدة الحميدي 2القصر الصغير القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرة 175217502/09/15 24 مزدوجنهاد بزعروجي 5القصر الصغير القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرة 175225302/09/15 24 مزدوجفاطمة الزهراء بن السيد 5أمليش القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرة 175234302/09/15 24 مزدوجبوحصون رشيدة 2بني حلو السفلى أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 175240002/09/15 24 مزدوجيونس بوطريقة 6أمليش القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرة 175256102/09/15 24 مزدوجوفاء العرج 5ملوسة ملوسة

إقليم: فحص - انجرة 175258502/09/15 24 مزدوجخالد العمراني 2الرمان ملوسة

إقليم: فحص - انجرة 175260502/09/15 24 مزدوجيسرى العاطفي الودراسي 3أمليش القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرة 175275202/09/15 24 مزدوجالكواش نورة 3دار قشانة أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 175308702/09/15 24 مزدوجمحمد ابن يعيش 1القصر الصغير القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرة 175310802/09/15 24 مزدوجعبدالرحيم الدريسى النورتي 1أبو بكر الصديق أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 175365802/09/15 24 مزدوجعواطف الرباج 5ملوسة ملوسة

إقليم: فحص - انجرة 175233702/09/15 23 مزدوجليلى  بوهناسة 1الدشيشة تغرامت

إقليم: فحص - انجرة 158485505/09/11 22 إلتحاق بالزوجمزدوجاسميع فاطمة 1حسانة / المركز القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرة 126590804/09/02 21 مزدوجالكزاري  عبد السلم 1تافزة أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 158143202/09/10 21 مزدوجنور الدين    الرامي 4الياسمين اجوامعة
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إقليم: فحص - انجرة 172023102/09/14 21 مزدوجمليكة بوزرواطة 4ملوسة ملوسة

إقليم: فحص - انجرة 172045102/09/14 21 مزدوجموسى العصري 5م/م اجوامعة اجوامعة

إقليم: فحص - انجرة 172110002/09/14 21 مزدوجشريفة  اكيسن 8الرمان ملوسة

إقليم: فحص - انجرة 172124102/09/14 21 مزدوجالعمرتي بوسماحة عبداللطيف 1كتامة القصر المجاز

إقليم: فحص - انجرة 172186402/09/14 21 مزدوجالترفوس نيزار 5م/م اجوامعة اجوامعة

إقليم: فحص - انجرة 175336902/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة محو 1القصر الصغير القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرة 140727905/09/08 14 مزدوجسميحة معزوز 1م/م اجوامعة اجوامعة

إقليم: فحص - انجرة 172106302/09/14 14 إلتحاق بالزوجمزدوجحمايمو هاجر 1عمر بن الخطاب أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 175205302/09/15 14 مزدوجآمساكوم محمد 1تافزة أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 175209802/09/15 14 مزدوجمحمد أزرقان 5الرمان ملوسة

إقليم: فحص - انجرة 175231902/09/15 14 مزدوجمحسن بودغية 1بني حلو السفلى أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 175249002/09/15 14 مزدوجعبدالغنى الدحانى 5م/م اجوامعة اجوامعة

إقليم: فحص - انجرة 175250902/09/15 14 مزدوجمروان الضاوي 6أمليش القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرة 175265502/09/15 14 مزدوجيسرى الغيام 6القصر الصغير القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرة 175271102/09/15 14 مزدوجاسحاق الدريسي 6أمليش القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرة 175275002/09/15 14 مزدوجسكينة الخريم 1بني حلو السفلى أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 175318702/09/15 14 مزدوجالحبيب كموني 2ملوسة ملوسة
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إقليم: فحص - انجرة 175336702/09/15 14 مزدوجمها ماهر 4الرمان ملوسة

إقليم: فحص - انجرة 175370502/09/15 14 مزدوجمحمد السعيدي 3م/م اجوامعة اجوامعة

إقليم: فحص - انجرة 175371902/09/15 14 مزدوجخالد الصمدي 4قصر المجاز القصر المجاز

إقليم: فحص - انجرة 175372502/09/15 14 مزدوجابتسام سميح 1القصر الصغير القصر الصغير

إقليم: فحص - انجرة 175230902/09/15 12 مزدوجبوعزيزي عماد 3ملوسة ملوسة

إقليم: فحص - انجرة 172037702/09/14 8 إلتحاق بالزوجةمزدوجالدوزي نورالدين 1أبو بكر الصديق أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 191163602/01/17 7 إلتحاق بالزوجمزدوجهناء البقالي 1دار قشانة أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 191177702/01/17 7 إلتحاق بالزوجمزدوجيسرى المساوي 1عمر بن الخطاب أنجرة

إقليم: فحص - انجرة 191193701/01/17 7 إلتحاق بالزوجمزدوجحبيبة الواليدي 1تغرامت المركز تغرامت

إقليم: العرائش 72496416/09/92 185 مزدوجالزكاري محمد 1مدرسة يوسف بن تاشفين القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 74914816/09/93 167 مزدوجالسنون محمد 1 مدرسة بوغالب الحسين السوسي القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 5699616/09/94 161 مزدوجسعيد الشرقاوي 1مدرسة ابن زهر القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 28947716/09/86 161 مزدوجنور الدين الزازي 1مدرسة وادي الذهب القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 5655416/09/94 155 مزدوجعبد السلم أخوادر 1مدرسة عبدالخالق الطريس العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 5816016/09/94 155 مزدوجعبدالفتاح  جبروني 1مدرسة المعتمد بن عباد العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 104856816/09/96 149 مزدوجعبد المالك فارس 1مدرسة محمد بلحسن الوزاني العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 104998216/09/96 147 مزدوجايت اوبو رشيد 1مدرسة معاد بن جبل العرائش )البلدية(
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إقليم: العرائش 9140416/09/95 143 مزدوجخالد بابايا 1مدرسة طارق بن زياد العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 77405716/09/91 142 مزدوجنزهة بوهاني 1مدرسة عبدالقادر  السدراوي القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 5698816/09/94 141 مزدوجعبد العالي العوني 1مدرسة الخوارزمي العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 104795916/09/96 137 مزدوجالصغير محمد نكاد 1مدرسة الداخلة العوامرة

إقليم: العرائش 37753717/09/90 136 مزدوجالحراق محجوبة 1مدرسة وادي الذهب القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 6450616/09/95 135 مزدوجعبدالله ميري 1مدرسة الشهيد محمد الحياني القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 9118216/09/95 131 مزدوجمحمد الكرامي 1م/م الرحامنة المركزية العوامرة

إقليم: العرائش 9182716/09/95 131 مزدوجالكبراوي فيصل 1مدرسة محمد بلحسن الوزاني العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 111539516/09/97 129 مزدوجاحمد اسليماني 1مدرسة المام البخاري الساحل

إقليم: العرائش 117553806/09/00 129 مزدوجحميد القبيل 1م/م مولي إسماعيل المركزية زوادة

إقليم: العرائش 123945006/09/01 127 مزدوجطارق سحيسح 1م/م  ابن بطوطة المركز العوامرة

إقليم: العرائش 112292116/09/98 125 مزدوجطهير مولي اسماعيل 2مدرسة محمد الخامس الؤلى العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 126572213/09/02 125 مزدوجالبكري المختار 1مدرسة المير مولي رشيد القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 123878706/09/01 119 مزدوجغدير وعديد 1م/م  ابن بطوطة المركز العوامرة

إقليم: العرائش 111541616/09/97 117 مزدوجأمال كارتي 1مدرسة طارق بن زياد العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 130602105/09/03 117 مزدوجمصطفى بنعبيد 1مدرسة الشريف الدريسي العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 126418713/09/02 115 مزدوجبامو مصطفى 1مدرسة ابن خلدون  بالقصر الكبير القصر الكبير )البلدية(
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إقليم: العرائش 104907016/09/96 112 مزدوجمحمد سليماني 1م/م موسى بن نصير المركزية العوامرة

إقليم: العرائش 136755307/09/04 109 مزدوجالخال يوسف 2م/م موسى بن نصير المركزية العوامرة

إقليم: العرائش 37825616/09/90 108 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة آيت لحيان 1مدرسة الخوارزمي العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 104786216/09/96 104 مزدوجخليل الفقيري 1مدرسة عبدالمالك السعدي العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 111691516/09/97 104 مزدوجنجار رقية 1مدرسة ابن خلدون  بالقصر الكبير القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 112056516/09/98 101 مزدوجالسلفاتي عبد اللطيف 1مدرسة مولي عبدالسلم العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 140016107/09/05 101 مزدوجغنام صباح 1م/م موسى بن نصير المركزية العوامرة

إقليم: العرائش 5506716/09/94 99 مزدوجمنير العسري 1مدرسة التوحيد القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 111697916/09/97 99 مزدوجأشركوك نجوى 1مدرسة المعتمد بن عباد العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 117833606/09/00 94 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية اجريفي 1مدرسة ادريس الحريزي القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 136826017/09/04 93 مزدوجصلح الدين بن زروق 1م/م القضي عياض -انكارجة- المركز الساحل

إقليم: العرائش 140019615/09/05 93 مزدوجيسين هشوم 1م/م البواشتة  المركزية أولد أوشيح

إقليم: العرائش 136759007/09/04 91 مزدوجالمسرار نوال 1مدرسة المعتمد بن عباد العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 140001901/10/05 91 مزدوجأمال الفاطمي 1مدرسة ابن خلدون العرائش العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 5699216/09/94 90 مزدوجمحمد الشريع 1م/م عمر بن الخطاب  أولد عمران المركزية أولد أوشيح

إقليم: العرائش 6354216/09/95 90 مزدوجالضريف نادية 1م/م عمر بن الخطاب  أولد عمران المركزية أولد أوشيح

إقليم: العرائش 140010115/09/05 89 مزدوجعادل الزدكي 1مدرسة عبدالخالق الطريس العرائش )البلدية(
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إقليم: العرائش 115446416/09/99 83 مزدوجحكيمة القوري 3مدرسة المام الغزالي العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 126874704/09/02 77 مزدوجأمال نية 2مدرسة المام الغزالي العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 126958304/09/02 77 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام سنوسي 1مدرسة عبدالخالق الطريس العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 111690216/09/97 75 مزدوجطاهري عزيز 4مدرسة  الهيايضة العوامرة

إقليم: العرائش 64591716/09/78 69 مزدوجمحمد العماري 3مدرسة عبدالخالق الطريس العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 126681804/09/02 67 مزدوجكردمتي سميرة 1مدرسة لسان الدين بن الخطيب العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 115455816/09/99 65 مزدوجعبداللطيف المديوني 1مدرسة عبد الصمد الكنفاوي العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 140730905/09/08 63 مزدوجمسان خديجة 1مدرسة ابن خلدون  بالقصر الكبير القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 5908416/09/94 62 مزدوجيونس  ابن جلل 2مدرسة عبدالخالق الطريس العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 158108402/09/10 61 مزدوجحياة العسري 1م/م البواشتة  المركزية أولد أوشيح

إقليم: العرائش 168141601/03/11 61 مزدوجالزهرة منير 1مدرسة يوسف بن تاشفين القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 155086701/01/10 59 مزدوجالمزديوي بشرى 2مدرسة حسن العرائشي الساحل

إقليم: العرائش 155025101/01/10 57 مزدوجالهدروجي احمد 1مدرسة المسيرة الخضراء القشاشرة قصر بجير

إقليم: العرائش 158375005/09/11 53 مزدوجليلى المجاطي 1م/م المغرب العربي المركزية عياشة

إقليم: العرائش 118009306/09/00 51 مزدوجرضوان الربعي 1م/م  ابن بطوطة المركز العوامرة

إقليم: العرائش 158016402/09/10 51 مزدوجعبد العالي بوقجة 2مدرسة عبدا كنون العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 158216702/09/10 47 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد المجيد كيندي 1م/م أولد الغماري المركزية العوامرة
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إقليم: العرائش 130799105/09/03 46 مزدوجعبدالله المرابط 1مدرسة ابن زيدون العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 154916202/09/09 46 مزدوجصيموك كريم 1م/م مولي إسماعيل المركزية زوادة

إقليم: العرائش 168396904/09/12 45 مزدوجالمريني هاجر 1مدرسة وادي الذهب القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 168400604/09/12 45 مزدوجإحسان ناصر 1مدرسة الطبري القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 154903802/09/09 44 مزدوجاحمد  قمري 2مدرسة عبدالخالق الطريس العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 158414105/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة جلل 1مدرسة المهدي بن تومرت العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 158446105/09/11 43 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمساري محمد 1مدرسة ابن خلدون العرائش العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 158447505/09/11 43 مزدوجمحمد أمين عماري 2مدرسة ابن زيدون العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 158480105/09/11 43 مزدوجسجيدي يونس 1 مدرسة بوغالب الحسين السوسي القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 158053802/09/10 40 مزدوجالمشماشى حنان 2مدرسة عبدالخالق الطريس العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 158144102/09/10 39 مزدوجمينة رطاب 1م/م موسى بن نصير المركزية العوامرة

إقليم: العرائش 158146702/09/10 39 مزدوجإسماعيل سعيدي 1م/م موسى بن نصير المركزية العوامرة

إقليم: العرائش 171677603/09/13 38 مزدوجايمان ايت عبدالرحمان 1 مدرسة بكارة العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 171698403/09/13 38 مزدوجهشام عاتق 1م/م  ابن بطوطة المركز العوامرة

إقليم: العرائش 171747703/09/13 38 مزدوجمحمد الشناكة 1م/م أولد بوربيع المركزية زوادة

إقليم: العرائش 171749003/09/13 38 مزدوجأحمد الشياضمي 1م/م القضي عياض -انكارجة- المركز الساحل

إقليم: العرائش 171764003/09/13 38 مزدوجفاطمة العلوي 1مدرسة محمد بلحسن الوزاني العرائش )البلدية(
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إقليم: العرائش 171800503/09/13 38 مزدوجراضية القدحي 1م/م عمر بن الخطاب  أولد عمران المركزية أولد أوشيح

إقليم: العرائش 171802903/09/13 38 مزدوجاليعلوي فاطمة الزهراء 1م/م الخيايطة قصر بجير

إقليم: العرائش 171809003/09/13 38 مزدوجاحمد السنوني 2مدرسة وادي الذهب القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 171865003/09/13 38 مزدوجفتيحة لكيل 1مدرسة عبدالخالق الطريس العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 171870003/09/13 38 مزدوجالمالكي الحراق يوسف 1 مدرسة بكارة العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 158382905/09/11 37 مزدوجالسيتي نوال 1مدرسة الغديرة العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 168181004/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة علوش 1مدرسة الشهيد محمد الحياني القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 168219804/09/12 35 مزدوجعبد الرحيم بخ بخ 1م/م ابن طفيل المركزية ريصانة الجنوبية

إقليم: العرائش 168230804/09/12 35 مزدوجوائل بومديان 1م/م الموارعة المركزية ريصانة الجنوبية

إقليم: العرائش 168246104/09/12 35 مزدوجالشمارخي عبد الحليم 1مدرسة المير مولي رشيد القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 168428704/09/12 35 مزدوجيونس صالحي 1مدرسة محمد بلحسن الوزاني العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 158479905/09/11 32 مزدوجمحمد سيطور 2م/م  الفريحيين المركزية زوادة

إقليم: العرائش 168137801/01/12 32 إلتحاق بالزوجةمزدوجحميد مشكور 1مدرسة المسيرة الخضراء القشاشرة قصر بجير

إقليم: العرائش 171994702/09/14 31 مزدوجمراد بختاوي 1مدرسة محمد بلحسن الوزاني العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 172009602/09/14 31 مزدوجبطاح مصطفى 1م/م أولد بوربيع المركزية زوادة

إقليم: العرائش 172017002/09/14 31 مزدوجسعــــــــا د   بوكيري 4م/م عمر بن الخطاب  أولد عمران المركزية أولد أوشيح

إقليم: العرائش 172021602/09/14 31 مزدوجلخليفي بوطيبة 1مدرسة عبد ا الشفشاوني القصر الكبير )البلدية(
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إقليم: العرائش 172047302/09/14 31 مزدوجهويرة البيطار 1م/م الرحامنة المركزية العوامرة

إقليم: العرائش 172101502/09/14 31 مزدوجخديجة حمادي 1العزيب السفلي المركز بوجديان

إقليم: العرائش 172122302/09/14 31 مزدوجاخريف بشرى 1م/م الريحيين  المركزية الساحل

إقليم: العرائش 172155321/07/14 31 مزدوجالمحجوب وعبي 1م/م حمان الفطواكي المركز زوادة

إقليم: العرائش 172191302/09/14 31 مزدوجنعيمة الزعيم 1مدرسة الطبري القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 168268704/09/12 30 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة البازي 1مدرسة المعتمد بن عباد العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 171772803/09/13 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجالبوخاري احمد 1م/م أولد الغماري المركزية العوامرة

إقليم: العرائش 171695803/09/13 28 مزدوجحفيظة أقضاض 1مدرسة جابر ابن حيان القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 171707503/09/13 28 مزدوجبرشي زكرياء 1مدرسة عبد ا الشفشاوني القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 171785303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجالخطروني فاطمة الزهراء 1 مدرسة فاطمة الندلسية القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 171793903/09/13 28 مزدوجأسماء الوهداني 2مدرسة الطبري القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 171837403/09/13 28 مزدوجاحسين لطيفة 4مدرسة عبدالخالق الطريس العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 158434005/09/11 27 مزدوجفاطنة المنور 4مدرسة الداخلة العوامرة

إقليم: العرائش 172153102/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء النبي 1مدرسة عبدالقادر  السدراوي القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 175182002/09/15 24 مزدوجمحمد عبو 1المشيشي المركز بني عروس

إقليم: العرائش 175207102/09/15 24 مزدوجقاسم عريوة 2م/م صلح الدين اليوبي العوامرة

إقليم: العرائش 175251102/09/15 24 مزدوجحميد الدغوري 1م/م القضي عياض -انكارجة- المركز الساحل

15 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017

06/07/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

إقليم: العرائش 175251902/09/15 24 مزدوجدنى أسماء 1مدرسة يوسف بن تاشفين القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 175256402/09/15 24 مزدوجالعباس عبد العزيز 1م/م عين قطاع المركز الساحل

إقليم: العرائش 175261602/09/15 24 مزدوجنور الدين البضرة 1م/م عمر بن الخطاب  أولد عمران المركزية أولد أوشيح

إقليم: العرائش 175271502/09/15 24 مزدوجالعيساوي وداد 4مدرسة حسن العرائشي الساحل

إقليم: العرائش 175322102/09/15 24 مزدوجخلخالي ايمان 1مدرسة الخوارزمي العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 175350502/09/15 24 مزدوجآمال الناصري 1م/م القضي عياض -انكارجة- المركز الساحل

إقليم: العرائش 175369902/09/15 24 مزدوجشيماء الصحراوي 1م/م الشليحات  المركزية أولد أوشيح

إقليم: العرائش 175371602/09/15 24 مزدوجزكرياء  سلمي 1م/م عين قطاع المركز الساحل

إقليم: العرائش 172155802/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الوهابي 1م/م الرحامنة المركزية العوامرة

إقليم: العرائش 172061602/09/14 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحمد الحور 1مدرسة ابن خلدون  بالقصر الكبير القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 171971202/09/14 21 مزدوجفرحات أيت عيسى 3م/م صلح الدين اليوبي العوامرة

إقليم: العرائش 172074902/09/14 21 مزدوجكريمة اليحيوي 1م/م صلح الدين اليوبي العوامرة

إقليم: العرائش 172075502/09/14 21 مزدوجبلل اليملحي 1م/م تازروت  المركزية تازروت

إقليم: العرائش 172098802/09/14 21 مزدوجحجيب محمد 1م/م صلح الدين اليوبي العوامرة

إقليم: العرائش 172115102/09/14 21 مزدوجرشيدة كبيري 1م/م ابن طفيل المركزية ريصانة الجنوبية

إقليم: العرائش 172116302/09/14 21 مزدوجكماشين هاشم 1مدرسة المل العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 172117802/09/14 21 مزدوجرشيد الكرطيط 1م/م موسى بن نصير المركزية العوامرة
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إقليم: العرائش 172131402/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجلسيق أحمد 1م/م القضي عياض -انكارجة- المركز الساحل

إقليم: العرائش 172153002/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجيسرى انخيلي 1مدرسة عبدالمالك السعدي العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 172181102/09/14 21 مزدوجرضا  السلوي 1م/م عمر بن الخطاب  أولد عمران المركزية أولد أوشيح

إقليم: العرائش 172185602/09/14 21 مزدوجمحمد الطالبي 1م/م حمزة بن عبد المطلب المركزية عياشة

إقليم: العرائش 175289002/09/15 20 إلتحاق بالزوجمزدوجبهيجة الروان 1م/م  أولد سلطان  المركزية ريصانة الشمالية

إقليم: العرائش 117357006/09/00 18 مزدوجبشرى شحموط 2مدرسة وادي الذهب القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 172133702/09/14 18 مزدوجالمهتدي نجيبة 1مدرسة وادي الذهب القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 172180002/09/14 18 إلتحاق بالزوجمزدوجبديعة السهولي 2مدرسة للة منانة العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 175322502/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجخنون لمياء 1مدرسة بئر انزران القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 175203402/09/15 14 مزدوجأمطوش عبدالله 1م/م تازمارت المركزية عياشة

إقليم: العرائش 175225802/09/15 14 مزدوجاسماعيل بنجاعة 1م/م عين قطاع المركز الساحل

إقليم: العرائش 175251602/09/15 14 مزدوجخالد الدب 1مدرسة الطبري  2 القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 175257002/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجفيصل العدالي 1مدرسة الشريف الدريسي العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 175266502/09/15 14 مزدوجالهاشمي حمزة 1الخراشفة المركز ريصانة الشمالية

إقليم: العرائش 175270302/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجبلل الهنا 1مدرسة العهد الجديد القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 175282302/09/15 14 مزدوجهاجر اليونسي 1م/م عمر بن عبدالعزيز المركزية زوادة

إقليم: العرائش 175290802/09/15 14 مزدوجسلوى السايح 1مدرسة الشريف الدريسي العرائش )البلدية(
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إقليم: العرائش 175301002/09/15 14 مزدوجوليد حفيظ 1م/م عمر بن الخطاب  أولد عمران المركزية أولد أوشيح

إقليم: العرائش 175307402/09/15 14 مزدوجالفاطمي حمدي 2مدرسة العهد الجديد القصر الكبير )البلدية(

إقليم: العرائش 175312802/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجابراهيم جعكو 1 مدرسة بكارة العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 175336302/09/15 14 مزدوجمكدود المهدي 4 مدرسة بكارة العرائش )البلدية(

إقليم: العرائش 175342202/09/15 14 مزدوجمحمد مسعودي 1م/م ابن سينا  المركزية الساحل

إقليم: العرائش 175353902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالوزاني هجر 1م/م أولد الغماري المركزية العوامرة

إقليم: العرائش 175364902/09/15 14 مزدوجأحمد رقاص م/م أحمد المنصور الذهبي   السواكن  

المركزية

1 السواكن

إقليم: العرائش 175367302/09/15 14 مزدوجعبد اللطيف رشدي 3مدرسة أولد صخار العوامرة

إقليم: العرائش 175385602/09/15 14 مزدوجصفاء زعيكر 1م/م  الموارعة الرمل العوامرة

إقليم: العرائش 175333602/09/15 12 مزدوجاسماعيل لمهدن 4مدرسة حسن العرائشي الساحل

إقليم: العرائش 171698303/09/13 8 إلتحاق بالزوجةمزدوجعطفاني ابراهيم 1مدرسة عبدا كنون العرائش )البلدية(

إقليم: وزان 37773017/09/90 159 إلتحاق بالزوجةمزدوجدحمان محمد 1مدرسة المسيرة1 وزان )البلدية(

إقليم: وزان 104986516/09/96 153 مزدوجنورالدين المرابط 1م طريق شفشاون وزان )البلدية(

إقليم: وزان 73489216/09/93 145 مزدوجثرية امهاوش 1م طريق شفشاون وزان )البلدية(

إقليم: وزان 111440416/09/97 134 إلتحاق بالزوجةمزدوجيونس  الدلعي 1م الفقيه الرهوني وزان )البلدية(

إقليم: وزان 111445316/09/97 129 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى البارودي 1م ابي حيان التوحيدي وزان )البلدية(

إقليم: وزان 5585816/09/94 121 مزدوجعبد الحميد بنعيسى 1م طريق شفشاون وزان )البلدية(
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إقليم: وزان 139941207/09/05 93 إلتحاق بالزوجمزدوجابنحمو مونة 1م مولي المهدي الوزاني وزان )البلدية(

إقليم: وزان 9134716/09/95 77 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة اوتليت 1م الحسنية وزان )البلدية(

إقليم: وزان 140727805/09/08 67 مزدوجفاطمة الزهراء معروفي 3م ابن هاني وزان )البلدية(

إقليم: وزان 154934602/09/09 59 مزدوجهشام الكاري 1م م ابن مالك مصمودة

إقليم: وزان 140591024/01/08 57 مزدوجالرميلي محمد 1م م عبد ا بن مسعود بني قلة

إقليم: وزان 154990401/01/10 56 إلتحاق بالزوجمزدوجالبقالي ندى 1م م الطبري بني قلة

إقليم: وزان 157991602/09/10 53 مزدوجاسراو خالد 1م صلح الدين اليوبي وزان )البلدية(

إقليم: وزان 158454205/09/11 53 مزدوجمرية ناجم 1م م عين دريج لمجاعرة

إقليم: وزان 158040102/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الزهري 1م م جعفر بن عطية لمجاعرة

إقليم: وزان 158006502/09/10 51 مزدوجوداد بندريس 1م م الغزوات مقريصات

إقليم: وزان 158367805/09/11 46 مزدوجعز الدين الحجري 3تالة اسجن

إقليم: وزان 168363904/09/12 45 مزدوجنبيل كريم 1م م معروف الروصافي أونانة

إقليم: وزان 111537616/09/97 43 مزدوجعماد رواسي 4م صلح الدين اليوبي وزان )البلدية(

إقليم: وزان 140442305/09/07 43 مزدوجأنوار اضادي 1م م عين دريج لمجاعرة

إقليم: وزان 158361705/09/11 43 مزدوجالعللي نعيمة 3م الفقيه الرهوني وزان )البلدية(

إقليم: وزان 158135002/09/10 40 مزدوجعصام ويشو 3م مولي المهدي الوزاني وزان )البلدية(

إقليم: وزان 168198804/09/12 39 مزدوجباغنو بوشرى 3تالة اسجن
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إقليم: وزان 154891502/09/09 38 مزدوجالمحمدي هناء 1م م حمان الفطواكي1 مصمودة

إقليم: وزان 171671403/09/13 38 مزدوجام كلثوم أشتيب 1م م الغويبة اسجن

إقليم: وزان 171681903/09/13 38 مزدوجايت تيموريك  محمد 1م م حمان الفطواكي1 مصمودة

إقليم: وزان 171711003/09/13 38 مزدوجبلمهيدي رابحة 1م م محليل سيدي بوصبر

إقليم: وزان 171754203/09/13 38 مزدوجيونس دوائري 1م م عين دريج لمجاعرة

إقليم: وزان 171777403/09/13 38 مزدوجمحمد الهايج 1م م محليل سيدي بوصبر

إقليم: وزان 171792703/09/13 38 مزدوجالمريسي عبد القادر 1م م سيدي بوصبر سيدي بوصبر

إقليم: وزان 171804603/09/13 38 مزدوجالروكي المصطفى 1م م عين دريج لمجاعرة

إقليم: وزان 171840203/09/13 38 مزدوجادريس جفريوى 1م م جعفر بن عطية لمجاعرة

إقليم: وزان 171915603/09/13 38 مزدوجصارة سالمي 21 م المسيرة اسجن

إقليم: وزان 171917403/09/13 38 مزدوجبشرى سباطة 1م م عبد الكريم الخطابي بني قلة

إقليم: وزان 140743205/09/08 36 إلتحاق بالزوجمزدوجهند اخطار 1م سيدي رضوان سيدي رضوان

إقليم: وزان 158417705/09/11 36 مزدوجعمر القيطوني 1م سيدي رضوان سيدي رضوان

إقليم: وزان 168149905/09/11 36 مزدوجالصخري عتمان 3م م المنفلوطي مصمودة

إقليم: وزان 168307504/09/12 35 مزدوجنورى  المستعد 1م/م وادي المخازن2 اسجن

إقليم: وزان 168321004/09/12 35 مزدوجالزيتي زهير 1م صلح الدين اليوبي وزان )البلدية(

إقليم: وزان 168432404/09/12 35 مزدوجسماح فوزي 1م محمد بن الحسن الوزاني وزان )البلدية(
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إقليم: وزان 158357105/09/11 32 مزدوجانوار المرواني 3م م حمان الفطواكي1 مصمودة

إقليم: وزان 168404204/09/12 31 إلتحاق بالزوجةمزدوجواعلي نبيل 1م الفقيه الرهوني وزان )البلدية(

إقليم: وزان 171979002/09/14 31 مزدوجالحسين امعماع 2م م عبد الكريم الخطابي بني قلة

إقليم: وزان 171994602/09/14 31 مزدوجعبد المجيد بخري 1م ابن هاني وزان )البلدية(

إقليم: وزان 172055902/09/14 31 مزدوجمحمد  الكلعي 1م الفقيه الرهوني وزان )البلدية(

إقليم: وزان 172057302/09/14 31 مزدوجعبدالسلم الحضري 1م م سيدي الصوفي سيدي بوصبر

إقليم: وزان 172067102/09/14 31 مزدوجبوشتى القرشي 1م ابن هاني وزان )البلدية(

إقليم: وزان 172079802/09/14 31 مزدوجنجاة النخيلي 1واد الذهب بني قلة

إقليم: وزان 172085702/09/14 31 مزدوجقمر التهامي 2م المصلى وزان )البلدية(

إقليم: وزان 172086002/09/14 31 مزدوجخالد الزوتان 1م م المام الجزولي تروال

إقليم: وزان 172122602/09/14 31 مزدوجقنينو محمد 1م م المام الجزولي تروال

إقليم: وزان 172182602/09/14 31 مزدوجيوسف استيتو 1م م الغويبة اسجن

إقليم: وزان 172186502/09/14 31 مزدوجأحمد طريق 1م ابن هاني وزان )البلدية(

إقليم: وزان 172193202/09/14 31 مزدوجنجية أزمان 1م م الجابريين ابريكشة

إقليم: وزان 168204504/09/12 29 مزدوجعصام بعيش 2م صلح الدين اليوبي وزان )البلدية(

إقليم: وزان 168423004/09/12 29 مزدوجكريم ريام 2م المام علي بن أبي طالب وزان )البلدية(

إقليم: وزان 171687903/09/13 28 مزدوجاعليلو محمد 2الحمارة امزفرون
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إقليم: وزان 171716903/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجبندريس وفاء 1م ابن هاني وزان )البلدية(

إقليم: وزان 171720701/09/13 28 مزدوجبن يخلف محمد 1م م جعفر بن عطية لمجاعرة

إقليم: وزان 171753903/09/13 28 مزدوج            مراد الدامي 1واد الذهب بني قلة

إقليم: وزان 171770003/09/13 28 مزدوجالبرشي اسماء 1م م عين دريج لمجاعرة

إقليم: وزان 171813303/09/13 28 مزدوجفاروق زهيرة 3م الحسنية وزان )البلدية(

إقليم: وزان 171867503/09/13 28 مزدوجمدني فاطمة الزهراء 1م الحسنية وزان )البلدية(

إقليم: وزان 171904903/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجرامة فاطمة الزهراء 1م الفقيه الرهوني وزان )البلدية(

إقليم: وزان 171927003/09/13 28 مزدوجتربوني حنان 1م صلح الدين اليوبي وزان )البلدية(

إقليم: وزان 171931703/09/13 28 مزدوجمحمد يحيي 1م م سيدي الصوفي سيدي بوصبر

إقليم: وزان 171939703/09/13 28 مزدوجصالح الزوينا 2م/م وادي المخازن2 اسجن

إقليم: وزان 168257604/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجالفتني وفاء 1م المصلى وزان )البلدية(

إقليم: وزان 175218702/09/15 24 مزدوجعبدالغانى بلكشة 1م م أبو القاسم الزهراوي سيدي رضوان

إقليم: وزان 175242002/09/15 24 مزدوجشابو زكرياء 1م م سد الوحدة لمجاعرة

إقليم: وزان 175380902/09/15 24 مزدوجطرقي رجاء 1م م سد الوحدة لمجاعرة

إقليم: وزان 175385702/09/15 24 مزدوجعمار الزعيمي 1م م ابن زيدون سيدي أحمد الشريف

إقليم: وزان 171787603/09/13 22 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان المذهون 1م م الغزوات مقريصات

إقليم: وزان 172114002/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة جندارة 1م أبو موسى الشعري وزان )البلدية(

22 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: وزان 171992302/09/14 21 مزدوجبضري محمد 1م سيدي رضوان سيدي رضوان

إقليم: وزان 172010602/09/14 21 مزدوجمهدي بيتة 1م م عبد الكريم الخطابي بني قلة

إقليم: وزان 172011002/09/14 21 مزدوجحنان بوعبادي 1م سيدي رضوان سيدي رضوان

إقليم: وزان 172035802/09/14 21 مزدوجياسر الدرداكي 1م م ابن منظور تروال

إقليم: وزان 172038502/09/14 21 مزدوجعبد ا الدريسي 1م م الغويبة اسجن

إقليم: وزان 172057502/09/14 21 مزدوجعبد النبي الحافظي 2م م المنفلوطي مصمودة

إقليم: وزان 172063002/09/14 21 مزدوجياسين الجوهري 1م م عين دريج لمجاعرة

إقليم: وزان 172072402/09/14 21 مزدوجعبدالعزيز العمري 1م م عين دريج لمجاعرة

إقليم: وزان 172082302/09/14 21 مزدوجنور الدين الصالحين 1الحمارة امزفرون

إقليم: وزان 172085002/09/14 21 مزدوجعبد السلم الطيري 1م صلح الدين اليوبي وزان )البلدية(

إقليم: وزان 172085402/09/14 21 مزدوجرقية الطوسي 1م م الغزوات مقريصات

إقليم: وزان 172120202/09/14 21 مزدوجوفاء خربوش 1م م الطبري بني قلة

إقليم: وزان 172125802/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد لفضول 1م الفقيه الرهوني وزان )البلدية(

إقليم: وزان 172125902/09/14 21 مزدوجمحمد لفقيري 1م م عين دريج لمجاعرة

إقليم: وزان 172134802/09/14 21 مزدوجلوزيزي لطيفة 1م ابن هاني وزان )البلدية(

إقليم: وزان 172138202/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجمقران نهاد 1م أبو موسى الشعري وزان )البلدية(

إقليم: وزان 172141002/09/14 21 مزدوجرضا امشيش 1م الفقيه الرهوني وزان )البلدية(

23 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: وزان 172146902/09/14 21 مزدوجخالد مومن 1م.م محمد بن عبد ا زومي

إقليم: وزان 172173002/09/14 21 مزدوجالتهامي السهلي 1م م أبو القاسم الزهراوي سيدي رضوان

إقليم: وزان 172186202/09/14 21 مزدوجحميد الطويل 1م مولي المهدي الوزاني وزان )البلدية(

إقليم: وزان 168266704/09/12 20 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة البقالي 1م الحسنية وزان )البلدية(

إقليم: وزان 172140302/09/14 18 مزدوجسعيد مرات 1م م سد الوحدة لمجاعرة

إقليم: وزان 175235502/09/15 14 مزدوجمحسن بكري 2م م المنفلوطي مصمودة

إقليم: وزان 175239202/09/15 14 مزدوجياسين بوسكوري 1م م هرارة عين بيضاء

إقليم: وزان 175244602/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد السلم شرافي 1م م الطبري بني قلة

إقليم: وزان 175290002/09/15 14 مزدوجعز الدين السويسي 3م م ابن منظور تروال

إقليم: وزان 175291102/09/15 14 مزدوجأسامة الصالح بناني 1م م عين دريج لمجاعرة

إقليم: وزان 175303802/09/15 14 مزدوجهواري عبد العزيز 1م م الطبري بني قلة

إقليم: وزان 175311602/09/15 14 مزدوجمالكة إكرام 1م/م وادي المخازن2 اسجن

إقليم: وزان 175315902/09/15 14 مزدوجهشام الجميلي 1م م الزيتون سيدي رضوان

إقليم: وزان 175332002/09/15 14 مزدوجمحمد لمراني علوي 1م م عين دريج لمجاعرة

إقليم: وزان 175334402/09/15 14 مزدوجلتيم طارق 1م م 6نونبر امزفرون

إقليم: وزان 175335802/09/15 14 مزدوجمحمد مبروكي 1م م عين دريج لمجاعرة

إقليم: وزان 175342402/09/15 14 مزدوجبدر الدين مصور 2م م حمان الفطواكي1 مصمودة

24 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: وزان 175345202/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجحسنة المهاجري 1واد الذهب بني قلة

إقليم: وزان 175350303/09/15 14 مزدوجمحسن نموس 1م م سد الوحدة لمجاعرة

إقليم: وزان 175352003/09/15 14 مزدوجشرف الدين عكري 1م م عين دريج لمجاعرة

إقليم: وزان 175364002/09/15 14 مزدوجرحموني محمد 1م م ابن زيدون سيدي أحمد الشريف

إقليم: وزان 175364302/09/15 14 مزدوججواد ريحاني 1م م الغويبة اسجن

عمالة: طنجة - أصيل 23960617/09/84 197 مزدوجاحمد  اسميرس 201 غشت بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 24033816/09/84 197 مزدوجالدرقاوي محمد 1المحيط طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 17299616/09/82 185 مزدوجحسن حضرية 1القرطبي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 71942022/09/92 172 إلتحاق بالزوجمزدوجمنيرة الصباني 1القرطبي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 5769616/09/94 169 مزدوجالخياري رشيد 1المغاير طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 84515208/11/93 167 مزدوجالحسين بوتقديحت 1المتنبي بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 21674716/09/85 162 مزدوجالمصطفى الفليوي 1 الندلس بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 104821816/09/96 157 مزدوجنورالدين بوعزة 1محمد الدريسي اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 73889016/09/93 155 مزدوجبلغازى مصطفى 1الحسن الثاني طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 5598516/09/94 153 مزدوجاحمد لغويبي 1 الداخلة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 5698516/09/94 153 مزدوجالحسوني محمد 1الوحدة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 72411516/09/92 149 مزدوجسعيد الغبري 2أحمد بلفريج بني مكادة )المقاطعة(

25 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: طنجة - أصيل 104536016/09/96 149 مزدوجاحمد العبودي 3العوامة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 9144616/09/95 147 مزدوجصالح تغر 2المدرسة البتدائية الواحة الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111756316/09/97 147 مزدوجسميرة اسراج 1محمد حسن الوزاني الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 5759916/09/94 145 مزدوجاحمد جزولي 1 اجزناية كزناية )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 33598416/09/88 145 مزدوجمحمد الحراق 3بدريون كزناية )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 6409216/09/95 143 مزدوجالصديقي خليد 1الكندي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 23961717/09/84 143 مزدوجعمر اللغميش 1مولي عبد السلم الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 72532416/09/92 143 مزدوجحسن البقالي 1رابعة العدوية الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 76997616/09/91 143 مزدوجمحمد ساشة 3مولي عبد السلم الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 105292516/09/97 143 مزدوجخالدهندا 1علل بن عبد ا اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 111755416/09/97 143 مزدوجمـحـمـد الكركوري 1محمد حسن الوزاني الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 112160716/09/98 143 مزدوجفيصل الشعرة 1البركة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 72427116/09/92 141 مزدوجالشريف البقالي 1 العيون الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 37806817/09/90 139 مزدوجخديجة الطبل 1محمد حسن الوزاني الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 112165716/09/98 139 مزدوجزهرة أبروح 1ابن عاشر طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 24064801/10/83 137 مزدوجالحداوي أحمد 1المتنبي بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 104796316/09/96 137 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمريني نورالدين 1عبد الرحمن أنكاي طنجة المدينة )المقاطعة(

26 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: طنجة - أصيل 104984516/09/96 137 مزدوجرشيد بنموسى 2فاطمة الزهراء الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111693816/09/97 137 مزدوجعتاب وطاسي 2مدرسة السلم كزناية )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 111895416/09/98 137 مزدوجمولي رشيدعكيف الهسكوري 1محمد علي مرزوق اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 111647116/09/97 135 مزدوجالرفاس سعاد 1الكندي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 77198216/09/91 134 مزدوجفاطمة والي علمي 1حفصة أم المؤمنين طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 5871916/09/94 133 مزدوجصابر   مينة 1 المام مالك اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 9145016/09/95 133 مزدوجرحمة النالي 1 عبد الرحيم بوعبيد بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111660016/09/97 133 مزدوجالرشداوي إحسان 1الحسن الداخل الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111660116/09/97 133 مزدوجعماد الزوجال 2الكندي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 112168716/09/98 133 مزدوجالزبير مصطفى 1معاذ بن جبل طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 115577116/09/99 133 مزدوجنادية الزقان 1البركة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 115767216/09/99 133 مزدوجابرهماتي  بديعة 1الكندي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 5582116/09/94 131 مزدوجعبد السلم بحاج 1إبن تيمية طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 6054116/09/94 131 مزدوجتمتام مراد 1حفصة أم المؤمنين طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 6090416/09/94 131 مزدوجعبد اللـــه الخلـيفــــــي 1 إبن زهر بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 8918816/09/95 131 مزدوجعبد اللطيف مرزوق 1أبي حيان التوحيدي بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 74073016/09/93 131 مزدوجمصطفى الصيد 1أحمد شوقي طنجة المدينة )المقاطعة(

27 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: طنجة - أصيل 104958716/09/96 131 مزدوجصلح الدين زكاري 5أبو هريرة طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 104992516/09/96 131 مزدوججمال حسني 1 الداخلة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111657016/09/97 131 مزدوجالعافية رضوان 1الخنساء طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111872616/09/98 131 مزدوجمحسن بنرحو 1محمد الدريسي اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 112190016/09/98 131 مزدوجهناء حموش 1أحمد شوقي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 115425916/09/99 131 مزدوجمصطفى الفجي 1بدريون كزناية )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 123491606/09/01 131 مزدوجيوسف ابن حمان الشهب 3الزياتن طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 123588206/09/01 131 مزدوجمحمد العمراني 1مدرسة السلم كزناية )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 123696606/09/01 131 مزدوجأحمد الفحصي 3مولي يوسف بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 104547116/09/96 130 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام بوطامة 1حفصة أم المؤمنين طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 112160016/09/98 130 إلتحاق بالزوجةمزدوجرابح الجيللي 1المام الشاذلي الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 5850916/09/94 129 مزدوجسعيد البرماكي 201 غشت بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 117532306/09/00 129 مزدوجنورالدين شكري 2الزياتن طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 28854916/09/86 128 مزدوجاحمد بن عياد 1الخنساء طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 5953816/09/94 127 مزدوجأحمد الشخار 2مدرسة السلم كزناية )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 6011416/09/94 127 مزدوجبن شاطر محمد 1صلح الدين اليوبي الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 6298016/09/95 127 مزدوجحميد بنكرا 1 إبن زهر بني مكادة )المقاطعة(

28 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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المديرية القليمية للتعيينالسم و النسب
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الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017
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عمالة: طنجة - أصيل 8967716/09/95 127 مزدوجسعاد الخمال 201 غشت بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 24057317/09/84 127 مزدوجالعربي   أشمل ل 1أبي حيان التوحيدي بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 74970016/09/93 127 مزدوجهشام علوش 1أم أيمن الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111430016/09/97 127 مزدوجبدر لكحل 3بدريون كزناية )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 111534516/09/97 127 مزدوجحليم عبد الوهاب 1عبد الهادي بوطالب بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 123424306/09/01 127 مزدوجالعز محمد 1 بدر الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 74618016/09/93 126 مزدوجمحمد بوغليظي 1المام الشاذلي الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 5480916/09/94 125 مزدوجمحمود عزاوي 4مولي يوسف بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 6281716/09/95 125 مزدوجعبد السلم العروسي الفليحي 1القاضي عياض طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 8906816/09/95 125 مزدوجالشقدوفي رضوان 2المل طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 73785416/09/93 125 مزدوجعبد السلم الحيايضة 1أحمد شوقي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 104701816/09/96 125 مزدوجحفيظ الحساني 3المل طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 104781516/09/96 125 مزدوجاحمد المطيلي 3معاذ بن جبل طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111526416/09/97 125 مزدوجعبد الرحيم المجدوبي 1المام الشاذلي الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111692216/09/97 125 مزدوجمحمد الصمدي 2عمر بن الخطاب الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 112162516/09/98 125 مزدوجأرسلن قلباوي 3 18نونبر بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 112181316/09/98 125 مزدوجصلح الدين الموثوق 1عمر بن الخطاب الشرف  السواني )المقاطعة(

29 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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المديرية القليمية للتعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017
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عمالة: طنجة - أصيل 126544706/09/02 125 مزدوجنبيل درويش 1القاضي عياض طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 35736116/09/89 124 مزدوجبنزريول فتيحة 1المحيط طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 35737316/09/89 124 مزدوجالسعدية الحجاجي 1 المام مالك اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 77600016/09/91 123 مزدوجالزهرة المعطاوي 1سكينة طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 126616304/09/02 123 مزدوجالخمليشي كريم 1عبد الرحمن أنكاي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 104702216/09/96 121 مزدوجمحمد سعيد سحلن 2يوسف بن تاشفين الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 123593806/09/01 121 مزدوجالزهرة العللي 2المحيط طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 126325604/09/02 121 مزدوجعابدي  محمد 1عبد ا بن الصديق بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 126502704/09/02 121 مزدوجبوطاهير عبد المالك 1بدريون كزناية )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 117524107/09/00 119 مزدوجبنعيسى مريم 4المل طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 123830213/09/01 119 مزدوجمجيد حسناء 1أم أيمن الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140429401/01/02 119 مزدوجعزيز أبورح 1قاسم بن إدريس الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 70696016/09/92 118 مزدوجأحمد الهاني 1 الشريف الدريسي بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 72083016/09/92 118 مزدوجأحمد دحو 1النماء بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111661316/09/97 118 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء بن عبد ا 1المجد بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 104448416/09/96 117 مزدوجالمصطفى العوامد 1  الخلص الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 117542806/09/00 117 مزدوجالدحيمن مصطفى 3بدريون كزناية )البلدية(

30 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017
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عمالة: طنجة - أصيل 126985720/09/02 116 إلتحاق بالزوجمزدوجيزيدي ليلى 1القرطبي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 20629421/09/83 115 مزدوجحسن بوعجاج 3المل طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 23654317/09/84 115 مزدوجعبد العزيز جابر 3بدريون كزناية )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 111409316/09/97 115 مزدوجدنيا أنيش 2المل طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111652016/09/97 115 مزدوجالبهوتي محمد أمين 1عبد الرحمن أنكاي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111659716/09/97 115 مزدوجبشرى بنموسى 1أبي حيان التوحيدي بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 115576016/09/99 115 مزدوجأسية السعادي 3 الشهيد محمد الزرقطوني الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 115754816/09/99 115 مزدوجمنى الدخيشي 1فاطمة الزهراء الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 118084106/09/00 115 مزدوجسمير السنون 4الدعيدعات حجر النحل

عمالة: طنجة - أصيل 123402506/09/01 115 مزدوجرقية أحوزي 2عبد الرحمن أنكاي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 8935816/09/95 114 مزدوجرضوان جحاح 5مولي يوسف بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 117766606/09/00 114 إلتحاق بالزوجمزدوجنقروز الزهراء 1القرطبي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 9170916/09/95 113 مزدوجمنير سلمون 5 احراريين بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 104922216/09/96 113 مزدوجالبحاتي عبد السلم 1الجاحظ الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111660216/09/97 113 مزدوجعادل الشلياح 2 العيون الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 123779706/09/01 113 مزدوجإيمان القاسمي 1عمر بن الخطاب الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 5483616/09/94 112 مزدوجعبد الله الصحراوي 1عبد الرحمن أنكاي طنجة المدينة )المقاطعة(

31 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017
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عمالة: طنجة - أصيل 123851006/09/01 111 مزدوجماجدة مغامر 1 الداخلة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 104671116/09/96 109 مزدوجاحمد الشاط 3ابن سعيد المغربي بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111654616/09/97 109 مزدوجالحسوني سعيد 1أم أيمن الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 126371123/09/02 109 مزدوجفدوة  اليملحي 1الحسن الداخل الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111754316/09/97 108 مزدوجفاطمة إكل 5 الفتح بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 112165216/09/98 108 مزدوجبشرى العارف 3مولي عبد السلم الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 115849916/09/99 108 مزدوجبدرية بنصديق 1المام الشاذلي الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 112161216/09/98 107 مزدوجحسني الخمليشي 2محمد المكي الناصري بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 115752916/09/99 107 مزدوجيونس بن الطيب 4المحيط طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 130647805/09/03 107 مزدوجحياة الدهبي 3الخير بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 86375616/09/85 106 مزدوجادرقاوي نزهة 3أحمد شوقي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 117515506/09/00 105 مزدوجعبد الرحيم   بوخاري 3 النصر بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 6276816/09/95 103 مزدوجأمال ماهري 1عقبة بن نافع طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 73491516/09/93 102 مزدوجسميرة الخراص 3سكينة طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 112185116/09/98 102 مزدوجفاطمة الشلوشي 1 الداخلة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 74067316/09/93 101 مزدوجرشدي محمد 5 بني سعيد بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 76647516/09/91 101 مزدوجالزهر أحمد 3سيدي أحمد بن عجيبة الشرف  مغوغة )المقاطعة(

32 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: طنجة - أصيل 126767704/09/02 101 مزدوجخرباش الهادي 2أحمد بلفريج بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 6437216/09/95 99 مزدوجمصطفى المراكشي 1القاضي عياض طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 115570116/09/99 99 مزدوجالعسعاسي وفاء 2إبن تيمية طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 117546306/09/00 99 مزدوجنعيمة الباز 6الخير بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 126317212/09/02 99 مزدوجعجوج فتيحة 7الزياتن طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 126338520/09/02 99 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية أفتات 1المغاير طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 130606505/09/03 99 مزدوجبن قاسم نورى 1أحمد بلفريج بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 130620806/09/03 99 مزدوجمحمد بوديرة 4بوكدور حجر النحل

عمالة: طنجة - أصيل 136843907/09/04 99 مزدوجحنين سمية 3 أحمد بوكماخ بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 35415916/09/89 98 مزدوجالجوامعي فاطمة 3 الطبراني بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 112158216/09/98 98 إلتحاق بالزوجمزدوجإغزران     ارقية 1القدس الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 76843416/09/91 97 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالحق المريني 2المحيط طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 117995006/09/00 97 مزدوجمحمد جداوي 1المجاهدين طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 123531306/09/01 97 مزدوججمعة بومهراز 1عثمان بن عفان الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 72089016/09/92 96 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة نابيل 111 يناير طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 112164416/09/98 95 مزدوجرشيد بولعيش 6إبن تيمية طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 112165616/09/98 95 مزدوجالبرهاني محمد سعيد 1  الخلص الشرف  مغوغة )المقاطعة(
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عمالة: طنجة - أصيل 117592106/09/00 95 مزدوجمنار بن حنيني 1الوحدة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 126396613/09/02 95 مزدوجخالد العثماني الصقلي 1أحمد بلفريج بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111648116/09/97 93 إلتحاق بالزوجمزدوجلمياء العسري 1 عبد الرحيم بوعبيد بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 115846516/09/99 92 مزدوجعثمان الزرهوني وارت 6أكو العوامة

عمالة: طنجة - أصيل 140091812/10/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة سعيد 1 عبد ا إبراهيم بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 112158416/09/98 91 مزدوجعمر فتيل 7 أبو بكر اللمتوني بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 136886917/09/04 91 مزدوجعثمان الحسيك 1محمد الدريسي اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 111696716/09/97 90 مزدوجبشرى القاسمي 1الجولن الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 104974416/09/96 89 مزدوجاقلعي زينب 2الحسن الداخل الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 112170116/09/98 89 مزدوجنوح افقير 1 الندلس بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140428805/09/02 88 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام مرون 1مبروكة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 130555805/09/03 87 مزدوجربيعة أشراط 7 أبو بكر اللمتوني بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 130626105/09/03 86 إلتحاق بالزوجمزدوجالبوكاري جليلة 1  الخلص الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 130560105/09/03 85 مزدوجيونس احجام 1البركة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 117879906/09/00 84 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى زكريا 1قاسم بن إدريس الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111954916/09/98 83 إلتحاق بالزوجةمزدوجعادل السلسي سنو 1بدريون كزناية )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 130701005/09/03 83 مزدوجحنان الوالي وارت 3أكو العوامة
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عمالة: طنجة - أصيل 28839016/09/86 82 مزدوجعزيز هرموز 3أحمد بلفريج بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 117396406/09/00 82 مزدوجنازك اقريو 2 شكيب أرسلن الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 126415313/09/02 80 إلتحاق بالزوجمزدوجعواطف بخة 2 العيون الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 123655906/09/01 79 مزدوجنبيل المسلكي 2 أحمد بوكماخ بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 136713220/09/04 79 مزدوجايمان الطرفي 1الزلقة الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 115360416/09/99 78 مزدوجعائشة المرواني 1الوحدة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 77540816/09/91 77 مزدوجمصطفى السعيدي 2البركة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111448816/09/97 77 مزدوجحمداوي عبد الحق 4سيدي أحمد بن عجيبة الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111650016/09/97 77 مزدوجرشيد العشاق 1المدرسة البتدائية الواحة الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 139943215/09/05 77 مزدوجبنمويح غزلن 2 الندلس بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140552405/09/07 77 مزدوجسناء وهاس 4حجرة النحل حجر النحل

عمالة: طنجة - أصيل 104730816/09/96 76 مزدوجمحمد الخليفي 9محمد المكي الناصري بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 136705307/09/04 76 مزدوجاقياوي إلهام 1 عبد ا إبراهيم بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 9108716/09/95 75 مزدوجالغبوري هشام 5  الخلص الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140164009/10/06 75 مزدوجبودريقة كوثر 5المستقبل بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 74933216/09/93 72 مزدوجسعاد القوري 8 أبو بكر اللمتوني بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 112169516/09/98 69 مزدوجخديجة لبجاوي 1سيدي أحمد بن عجيبة الشرف  مغوغة )المقاطعة(
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عمالة: طنجة - أصيل 115754416/09/99 68 إلتحاق بالزوجمزدوجالكساكسي بشرى 1 عبد ا إبراهيم بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 38007817/09/90 67 مزدوجعبد الرحمن العليلي 2الجولن الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111663716/09/97 67 مزدوجنجاة الكموط 6 عبد ا إبراهيم بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 136724315/09/04 67 مزدوجبوغابة حفصة 1 ابو بكر الصديق الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 136762416/09/04 67 إلتحاق بالزوجمزدوججيهان الوهابي 2 العيون الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 136767907/09/04 67 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان السامي 1المل طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140538205/09/07 67 مزدوجامال حلواش 2مولي يوسف بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140662505/09/08 67 مزدوجشريفة الشاهيد 1مولي يوسف بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 112159316/09/98 66 مزدوجبن الحنين احمد 4ابرييش أقواس برييش

عمالة: طنجة - أصيل 111656816/09/97 65 مزدوجأنوار البراج 8أحمد بلفريج بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 126404913/09/02 65 مزدوجسعيد عزاف 5  الخلص الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140541205/09/07 65 مزدوجإزعكاك   حفصة 1ابن سعيد المغربي بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 154830715/12/08 63 مزدوجبنحمزة   أب   عبد السلم 1 عبد الرحيم بوعبيد بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 6330016/09/95 61 مزدوجأسماء  وثيق 1ابن سعيد المغربي بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 123616306/09/01 61 مزدوجالفريزيط رضوان 1الديموس العوامة

عمالة: طنجة - أصيل 155026801/01/10 61 مزدوجالحراق عبد الفتاح 6المدرسة البتدائية الواحة الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158200402/09/10 61 مزدوجعبد اللطيف الكتامي 6 الداخلة بني مكادة )المقاطعة(
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عمالة: طنجة - أصيل 140553005/09/07 59 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم اولد بن عبد الحق 2 العيون الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 154878802/09/09 59 مزدوجبهيدي ادريس 1ابرييش أقواس برييش

عمالة: طنجة - أصيل 154912802/09/09 59 مزدوجعبد القادر لعبيدي 5 الدغاليين اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 155008101/01/10 59 مزدوجشنوف سهام 2 العزيب ابقيو الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158169402/09/10 59 مزدوجمحمد اعراص 2 العزيب ابقيو الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 136753207/09/04 57 مزدوجالجبلي  محجوبة 9مولي عبد السلم الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140198205/10/06 57 مزدوجرحيمو السنوني 3 الداخلة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 126507913/09/02 56 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد بوخليفة 1ابن سعيد المغربي بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140064015/09/05 55 إلتحاق بالزوجمزدوجإحسان المعلم الغزيري 1المام علي الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 123809406/09/01 53 مزدوجرحال  لمعيزي 1سيدي اليماني سيدي اليمني

عمالة: طنجة - أصيل 139978207/09/05 53 مزدوجمحمد أشرف العسري 1أولد الرياحي سيدي اليمني

عمالة: طنجة - أصيل 140733705/09/08 53 مزدوجمقدم سناء 1المختار السوسي بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158332505/09/11 53 مزدوجسمية الشنتوف 6سيدي بوعراقية بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158377405/09/11 53 مزدوجخديجة الوهابي 2البركة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158378205/09/11 53 مزدوجهاجر اليعوتي 1دار الشاوي دار الشاوي

عمالة: طنجة - أصيل 158386705/09/11 53 مزدوجفاطمة فايد 2محمد المكي الناصري بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158487005/09/11 53 مزدوجابتسام السوري 3المام الشاذلي الشرف  مغوغة )المقاطعة(
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عمالة: طنجة - أصيل 158512309/12/11 53 مزدوجعبد الوهاب علوان 3  الخلص الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158512609/12/11 53 مزدوجالعمراني سناء 6عثمان بن عفان الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158513309/12/11 53 مزدوجرشيد أزغين 3المستقبل بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158515409/12/11 53 مزدوجعبد الغني بنحمو 1الديموس العوامة

عمالة: طنجة - أصيل 158518009/12/11 53 مزدوجسلمى البوريشي 5حجرة النحل حجر النحل

عمالة: طنجة - أصيل 168096801/01/12 53 مزدوجرضوان بن تاويت 1اشراقة السفلى حجر النحل

عمالة: طنجة - أصيل 168106801/01/12 53 مزدوجحفيظة دحو 1اشراقة السفلى حجر النحل

عمالة: طنجة - أصيل 126808604/09/02 51 مزدوجشيماء لزاري 3أولد الرياحي سيدي اليمني

عمالة: طنجة - أصيل 136774427/09/04 51 مزدوجليلى مراحة 1المام الشاذلي الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 155074201/01/10 51 مزدوجفاطمة قيبو 4أم أيمن الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 155092401/01/10 51 مزدوجنادية البونصري 2العوامة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 157970602/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء أبعلل 1 الندلس بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 126795104/09/02 50 مزدوجوفاء العمراوي 2النماء بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158060202/09/10 49 مزدوجالعويني هشام 1اشراقة السفلى حجر النحل

عمالة: طنجة - أصيل 130568105/09/03 48 إلتحاق بالزوجةمزدوجأجبار محمد 2عزيب الحاج قدور طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 78730917/09/92 47 مزدوجالعمراني عبد السلم 4 أبو بكر اللمتوني بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 112320616/09/98 47 إلتحاق بالزوجمزدوجالوهيبي سمية 1 النصر بني مكادة )المقاطعة(

38 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: طنجة - أصيل 155061401/01/10 47 مزدوجمريم هرنان 3  الخلص الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 136878207/09/04 46 مزدوجفدوى يمني 8عثمان بن عفان الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158452505/09/11 46 مزدوجنابيل اكرام 6 ابو بكر الصديق الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 115564016/09/99 45 مزدوجمالك عزيز مراد وارت 4أكو العوامة

عمالة: طنجة - أصيل 126924104/09/02 45 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الرحيميني 1الحومر الساحل الشمالي

عمالة: طنجة - أصيل 136715207/09/04 45 مزدوجلبنى عزوزي 2العوامة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140591624/01/08 45 مزدوجازعيط احمد 1أولد الرياحي سيدي اليمني

عمالة: طنجة - أصيل 168195004/09/12 45 مزدوجمنال أعزازي 2  6 نونبر بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168210704/09/12 45 مزدوجراوية بنخجو 3الديموس العوامة

عمالة: طنجة - أصيل 168268804/09/12 45 مزدوجالبشيري فتين 10دار الشاوي دار الشاوي

عمالة: طنجة - أصيل 168285904/09/12 45 مزدوجإيمان الكنفاوي 5 المختار البقالي اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 168412904/09/12 45 مزدوجعمر أوقسو 1العوامة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168433904/09/12 45 مزدوجالسلسي شيماء 2المام الشاذلي الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140539705/09/07 44 إلتحاق بالزوجمزدوجحسون صفاء 1 أبو بكر اللمتوني بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 155062501/01/10 44 مزدوجابراهيم  حرمة 1 المام مالك اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 123725506/09/01 43 مزدوجحاجي داود 2العوامة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 126945104/09/02 43 مزدوجمحمد السعودي 1حجرة النحل حجر النحل

39 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: طنجة - أصيل 130630105/09/03 43 مزدوجعبد العزيز بوقس 1المام الشاذلي الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140464505/09/07 43 مزدوجالغماري عبدا لعزيز 1العوامة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140577520/02/08 43 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة الطريباق اليدري 1أحد الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140671005/09/08 43 مزدوجنور الدين الحجوجي 2 المختار البقالي اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 157975806/09/10 43 مزدوجفاطمة الزهرة اغبالو 3 بني سعيد بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158143602/09/10 43 مزدوجخديجة رايس 1 المام مالك اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 158290105/09/11 43 مزدوجعاريج حفيظة 1 المام مالك اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 158309505/09/11 43 مزدوجكوثر بنخي 2الحومر الساحل الشمالي

عمالة: طنجة - أصيل 158365605/09/11 43 مزدوجهشام الكدال 1العوامة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158389505/09/11 43 مزدوجفاطمة الزهراء بنخي 1 الدغاليين اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 158466405/09/11 43 مزدوجأولحسن عبد اللطيف 2علل بن عبد ا اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 158477505/09/11 43 مزدوجعبد الله صبر ا 7 ابن حنبل بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158494505/09/11 43 مزدوجحنان التويجر 1محمد الدريسي اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 158495805/09/11 43 مزدوجيعيش عبد المنعم 1أم أيمن الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158496405/09/11 43 مزدوجوهيبة    يسيني 1العوامة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158504005/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجصباح العيدوني 1عقبة بن نافع طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158511828/12/11 43 مزدوجفتيحة العلمي التايدي 2اشراقة السفلى حجر النحل
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عمالة: طنجة - أصيل 158519209/12/11 43 مزدوججلل شراقة 1ابرييش أقواس برييش

عمالة: طنجة - أصيل 158524009/12/11 43 مزدوجآمال الجزار 4ابرييش أقواس برييش

عمالة: طنجة - أصيل 168088001/01/12 43 مزدوجاناضيف الصديق 9حجرة النحل حجر النحل

عمالة: طنجة - أصيل 168125105/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالحسنية هاشمي 1 الشهيد محمد الزرقطوني الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168154505/09/11 43 مزدوجالزكاري فاطمة 2 الداخلة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158351605/09/11 42 مزدوجعبد ا الحيار 1 عبد ا إبراهيم بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140517505/09/07 41 مزدوجماجدة بنعمر 7أم أيمن الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 153762902/09/10 41 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الهاني 1أبي حيان التوحيدي بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 155029301/01/10 41 مزدوجسميره  القدوري 1العوامة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158511609/12/11 41 مزدوجأخشيو الحسن 1اشراقة السفلى حجر النحل

عمالة: طنجة - أصيل 117935506/09/00 40 مزدوجعبد اللطيف اقزيقز 3إدريس الول الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158158102/09/10 40 مزدوجالزهرة  طالب 2الجولن الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 115928216/09/99 39 مزدوجبدر غليل 1إدريس الول الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140445205/09/07 39 مزدوجاكروح عبد الواحد 1الدعيدعات حجر النحل

عمالة: طنجة - أصيل 139916207/09/05 38 مزدوجحنان العاقل 1 إبن زهر بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 155008301/01/10 38 مزدوجمحمد الشرقاوي 4خديجة أم المؤمنين الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 155008907/09/09 38 مزدوجيوسف الشنك 1ابرييش أقواس برييش
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عمالة: طنجة - أصيل 155104501/01/10 38 مزدوجعبد الحميد الغماز 3الديموس العوامة

عمالة: طنجة - أصيل 171715403/09/13 38 مزدوجأحمد بنعلي 1الحومر الساحل الشمالي

عمالة: طنجة - أصيل 168078401/01/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوج    فاتحة  عزيز 1الحسن الحصري طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 155096101/01/10 36 مزدوجنجاة عكاشة وارت 2أكو العوامة

عمالة: طنجة - أصيل 158000002/09/10 36 إلتحاق بالزوجمزدوجالبكدوري الطراف سهيلة 1بدريون كزناية )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 158393305/09/11 36 مزدوجكرماز كمال 5الدعيدعات حجر النحل

عمالة: طنجة - أصيل 158440705/09/11 36 مزدوجمجعيط معاد 1اشراقة السفلى حجر النحل

عمالة: طنجة - أصيل 168135601/01/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوج نادية لمكوني 1الكندي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168203604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجبياض نحاة 1خديجة أم المؤمنين الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168179404/09/12 35 مزدوجالبوهالي رياحين 1 إبن زهر بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168185604/09/12 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجالعمراني الوزاني محمد ياسين 1سيدي أحمد بن عجيبة الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168242104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجإلهام الشامخ 2ابن عاشر طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168296204/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالعماري سكينة 1ابن عاشر طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168331304/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة حضراني 1بدريون كزناية )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 168342304/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجمنى حسني 1 الندلس بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168381504/09/12 35 مزدوجمجوطي سعاد 1ولدة الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168386604/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان المغربي 1صلح الدين اليوبي الشرف  مغوغة )المقاطعة(
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عمالة: طنجة - أصيل 168388604/09/12 35 مزدوجسناء لمغبر 1 المختار البقالي اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 168423804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجامال رصحافي 1عثمان بن عفان الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168439604/09/12 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجالطالبي العروسي صابر 1المتنبي بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168448604/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجخد يجة الزعروري 1أحمد شوقي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168453404/09/12 35 مزدوجوسيمة زيوزيو المطبعي 1المختار السوسي بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 139984007/09/05 34 مزدوجعبد الصمد الغديرة 1 ابو بكر الصديق الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158108802/09/10 34 مزدوجالشهب سهام 1المام الشاذلي الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158213702/09/10 34 إلتحاق بالزوجمزدوجإ زرن زهية 2العرفان طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168447004/09/12 34 مزدوجنجيب يشو 1دار الشاوي دار الشاوي

عمالة: طنجة - أصيل 136848407/09/04 33 إلتحاق بالزوجمزدوجقمر ادريسي وكيلي 1أبو هريرة طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158170802/09/10 33 إلتحاق بالزوجمزدوجالشعري الشعيري نزيهة 1مبروكة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158513509/12/11 33 مزدوجازريويل لبنى 1 بدر الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168115601/01/12 33 إلتحاق بالزوجمزدوجالخطيب نزهة 1 أبو بكر اللمتوني بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140582024/01/08 32 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة قشاش 2عزيب الحاج قدور طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158300105/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجبناني حياة 1 اجزناية كزناية )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 158358905/09/11 32 مزدوجصابر الوافي 1بوكدور حجر النحل

عمالة: طنجة - أصيل 158484805/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام بورزمة 1 اجزناية كزناية )البلدية(
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عمالة: طنجة - أصيل 158501605/09/11 32 مزدوجحفصاء الزبيري 2مولي يوسف بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140112307/09/05 31 مزدوجمحمد زيزي 1الجولن الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158085502/09/10 31 مزدوجالهللي نور الدين 4 ابن خلدون اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 171976002/09/14 31 مزدوجأقصبي نعيمة 4المستقبل بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171983202/09/14 31 مزدوجلطيفة عنزاوي 6ابرييش أقواس برييش

عمالة: طنجة - أصيل 172002202/09/14 31 مزدوجاسماء بن قاسم 2الدعيدعات حجر النحل

عمالة: طنجة - أصيل 172025702/09/14 31 مزدوجهشام شهيد 8مجلو الساحل الشمالي

عمالة: طنجة - أصيل 172029802/09/14 31 مزدوجالشرقاوي  سلوى 5 عبد ا إبراهيم بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 172031902/09/14 31 مزدوجحليمة شوكير وارت 1أكو العوامة

عمالة: طنجة - أصيل 172038402/09/14 31 مزدوجنجلء ادريوش 1يوسف بن تاشفين الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 172044402/09/14 31 مزدوجظلل العروسي المقدم 1أولد الرياحي سيدي اليمني

عمالة: طنجة - أصيل 172047602/09/14 31 مزدوجمصطفى البقالي 1بوكدور حجر النحل

عمالة: طنجة - أصيل 172050702/09/14 31 مزدوجمريم البوردي وارت 7أكو العوامة

عمالة: طنجة - أصيل 172056202/09/14 31 مزدوجالهبطي مصطفى 10دار الشاوي دار الشاوي

عمالة: طنجة - أصيل 172071402/09/14 31 مزدوججميلة الموساوي 1علل بن عبد ا اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 172073802/09/14 31 مزدوجالوليدي نور الدين وارت 1أكو العوامة

عمالة: طنجة - أصيل 172074402/09/14 31 مزدوجسلسبيل الوهابي 1عبد ا بن الصديق بني مكادة )المقاطعة(
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عمالة: طنجة - أصيل 172078602/09/14 31 مزدوج شيماء  المسيعدة 6مولي يوسف بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 172089502/09/14 31 مزدوجحميدة فاروقي 1اشراقة السفلى حجر النحل

عمالة: طنجة - أصيل 172089802/09/14 31 مزدوجغزلن فس 2رابعة العدوية الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 172105702/09/14 31 مزدوجمصطفى حيلية 1الحومر الساحل الشمالي

عمالة: طنجة - أصيل 172107002/09/14 31 مزدوجمحمد حرمة 2أولد عبو حد الغربية

عمالة: طنجة - أصيل 172151102/09/14 31 مزدوجعبدالله ناجم 2الزلقة الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 172174102/09/14 31 مزدوجالسقال لطيفة وارت 1أكو العوامة

عمالة: طنجة - أصيل 171807803/09/13 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف الصالح 1سيدي أحمد بن عجيبة الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140700005/09/08 29 مزدوجفرحان  اسية 2 الندلس بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168280004/09/12 29 مزدوجرجاء الحنشي 1أحمد الطرداني حد الغربية

عمالة: طنجة - أصيل 168288604/09/12 29 إلتحاق بالزوجةمزدوجزكرياء اللواح 1محمد الدريسي اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 168291704/09/12 29 مزدوججلل المللي 3خديجة أم المؤمنين الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168449804/09/12 29 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى زكرياء 1الكندي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 140590324/01/08 28 مزدوجعبيد ا محمد 7يوسف بن تاشفين الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 154838305/01/09 28 مزدوجالجعفري رشيد وارت 1أكو العوامة

عمالة: طنجة - أصيل 155009401/01/10 28 مزدوجمنير شكري إسماعيل 1 البصيري بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171696403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجحبيبة أرنو 1عزيب الحاج قدور طنجة المدينة )المقاطعة(
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عمالة: طنجة - أصيل 171700903/09/13 28 مزدوجعواطف ازويحل 2البوغاز الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171703003/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان بدراوي 1أبو هريرة طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171710603/09/13 28 مزدوجسناء بالقاسمي 1مجلو الساحل الشمالي

عمالة: طنجة - أصيل 171722503/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف الباي التمسماني 1أبو هريرة طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171738403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم بوطاهيري 1القدس الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171757803/09/13 28 مزدوجالخليل الدواي 2فاطمة الزهراء الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171775303/09/13 28 مزدوجالغرباوي نجاة 1الديموس العوامة

عمالة: طنجة - أصيل 171791103/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجالمحمدي فاطنة 1الكندي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171819203/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجهناء كصير 1أحد الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171829703/09/13 28 مزدوجحيات حيمي 4الزينات سبت الزينات

عمالة: طنجة - أصيل 171870203/09/13 28 مزدوجمنعوش بدر 1أولد عبو حد الغربية

عمالة: طنجة - أصيل 171881303/09/13 28 مزدوجمنتصر بدر 5مولي يوسف بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171893903/09/13 28 مزدوجنادية اوبلحاج 1البركة بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171907203/09/13 28 مزدوجيسرى الغازي 2الحسن الداخل الشرف  السواني )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171934103/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجزاكي خولة 1إبن تيمية طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168269104/09/12 27 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب البكري 1أبي حيان التوحيدي بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168165404/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجافلد سناء 1 احراريين بني مكادة )المقاطعة(
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عمالة: طنجة - أصيل 168424304/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجهاجر روين 1 العزيب ابقيو الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 111703316/09/97 25 إلتحاق بالزوجمزدوجعنيبة سعاد 3سيدي أحمد بن عجيبة الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168282504/09/12 25 مزدوجالحيحي مريم 9 الندلس بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 168298904/09/12 25 إلتحاق بالزوجمزدوجصفاء  اليزيد 1إبن تيمية طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171783003/09/13 25 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة الجرفي 2العرفان طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171882403/09/13 24 إلتحاق بالزوجمزدوجمنانة المساعف 1 المختار البقالي اصيلة )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 172194802/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوجحكيمة زيتوني 1العرفان طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171786503/09/13 23 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة القري 1الكندي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 172022602/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجسمية بويزيضن 1 18نونبر بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 172068402/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجرابحة المجدوب 1 الشهيد محمد الزرقطوني الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 158370705/09/11 22 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر القدميري 1الكندي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171704803/09/13 22 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة بهراس 1الكندي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171722403/09/13 22 إلتحاق بالزوجمزدوجبطاش نسرين 1الحسن الحصري طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171757603/09/13 22 مزدوجالدموغة بثينة 1المام الشاذلي الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 172011302/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى بوعلوي 1 اجزناية كزناية )البلدية(

عمالة: طنجة - أصيل 172057802/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الحاجي 1القرطبي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 172061202/09/14 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد الهللي 1المتنبي بني مكادة )المقاطعة(

47 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: طنجة - أصيل 172129402/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر المعلم 1المتنبي بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 154927802/09/09 21 مزدوجالبوعناني فاطمة الزهراء 4الزينات سبت الزينات

عمالة: طنجة - أصيل 158421305/09/11 21 إلتحاق بالزوجمزدوجفائزة خالدي 1سيدي بوعراقية بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171982802/09/14 21 مزدوجسامية الندلوسي 4الدعيدعات حجر النحل

عمالة: طنجة - أصيل 172035602/09/14 21 مزدوجسناء ذهبي 1 ابو بكر الصديق الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 172045902/09/14 21 مزدوجسميرة اليوبي 4مولي يوسف بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 172052902/09/14 21 مزدوجعبد المنعم الفزازي 1اشراقة السفلى حجر النحل

عمالة: طنجة - أصيل 172064320/08/14 21 مزدوجالقرامش ايوب 5أولد الرياحي سيدي اليمني

عمالة: طنجة - أصيل 172065202/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجالكحل ابتسام 2الزياتن طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 172067802/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجرحمة المعروف 1ابن حزم الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 172075302/09/14 21 مزدوجالمصطفى اليسسفي 4مولي يوسف بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 172086302/09/14 21 مزدوجهند الزاكي وارت 1أكو العوامة

عمالة: طنجة - أصيل 172143202/09/14 21 مزدوجمحمد محمدي 2المهدي بن تومرت الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 172144102/09/14 21 مزدوجمحمد حمزة عزوز 1إدريس الول الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 172147202/09/14 21 مزدوجموراد مل 2الدعيدعات حجر النحل

عمالة: طنجة - أصيل 171734303/09/13 20 إلتحاق بالزوجمزدوجبولعيش القاسمي سارة 1المحيط طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 171856403/09/13 20 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن لحميم 1الكندي طنجة المدينة )المقاطعة(

48 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: طنجة - أصيل 171849203/09/13 19 إلتحاق بالزوجمزدوجهاجر خرخور 1الكندي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 172191602/09/14 19 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد زاكي 1عبد الهادي بوطالب بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 172085302/09/14 18 مزدوجمصطفى التلموتي 6مولي يوسف بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175214102/09/15 17 إلتحاق بالزوجةمزدوجحميد البقالي 1سيدي بوعراقية بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175220802/09/15 17 إلتحاق بالزوجمزدوجفاتن ابن عياد 2صلح الدين اليوبي الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175373502/09/15 17 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم السايح 1القرطبي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175327502/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجحورية لبيض 1قاسم بن إدريس الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175223802/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجبنعلي فائزة 1الكندي طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175240602/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجبوزيان خديجة 1المهدي بن تومرت الشرف  مغوغة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175270002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى الحسوني 1العرفان طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175351302/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة النحاسي 1حجرة النحل حجر النحل

عمالة: طنجة - أصيل 175387602/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجرحمة زهري 2المحيط طنجة المدينة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - أصيل 175341202/09/15 13 إلتحاق بالزوجمزدوجنجوى منيوي 1محمد حسن الوزاني الشرف  السواني )المقاطعة(

إقليم: تطوان 23687517/09/84 175 إلتحاق بالزوجةمزدوجموحى عللي 1امحمد عزيمان تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 21392716/09/85 168 مزدوجعبد العالي العولة 1ام البنين تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 21395816/09/85 168 مزدوجعبد الناصر الزين 1محمد السادس تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 5600016/09/94 161 مزدوجمحمد الزراد 2مولي عبد السلم بن مشيش تطوان )البلدية(

49 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: تطوان 74933716/09/93 159 مزدوجمحمد العايدي 1فاطمة الزهراء تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 5870716/09/94 157 مزدوجرشيد أحصاد 1إدريس الول تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 5570816/09/94 155 مزدوجعبد الحي عدالي 1المام مالك تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 8951616/09/95 155 مزدوجحربول رشيد 1مولي عبد السلم بن مشيش تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 72391116/09/92 155 مزدوجالزبير الدبدي 1مدرسة سيدي احمد الزواق تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 74433516/09/93 155 مزدوجالشدادي عبد الغاني 2ام البنين تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 74917016/09/93 155 مزدوجعبد القادر أفلين 91 أبريل تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 74935116/09/93 155 مزدوجطارق الكحلون 1مدرسة 18نوفمبر تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 6106816/09/94 153 مزدوجعلي الزغريوي 1مدرسة 18نوفمبر تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 73874816/09/93 153 مزدوجالمصطفى اوعريب 1مولي عبد السلم بن مشيش تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 31561216/09/87 151 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد محيي 1السيدة آمنة تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111668116/09/97 151 مزدوجالحافظ البقالي 1المام مالك تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 5581716/09/94 149 مزدوجسعيد بنعجيبة 1السيدة زينب تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 9119616/09/95 149 مزدوجمحمد المساوي 1الخنساء تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 9143316/09/95 149 مزدوجأزهر ألنتي 1مدرسة 18نوفمبر تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 9190416/09/95 149 مزدوجمحمد شاكر العمراني 2سيدي احمد البقال تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 21651116/09/85 149 مزدوجالركالة مصطفى 1المام أبو الحسن الشاذلي تطوان )البلدية(
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إقليم: تطوان 104850416/09/96 149 مزدوجعبد الرزاق بالرجال 1ابناء الشهداء تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 104934016/09/96 149 مزدوجالعياشي خالص 1السيدة زينب تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 112177216/09/98 149 مزدوجنجلء الطوب 2ابن رشد تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 37927117/09/90 147 مزدوجيوسف أمزيل 1محمد السادس تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 74966116/09/93 147 مزدوجمنير الغروسي 2ام البنين تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 6355716/09/95 143 مزدوجعادل الدر يسي 1المام أبو الحسن الشاذلي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 72428216/09/92 143 مزدوجأحمد المؤدن 2ابن الثير تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 74922316/09/93 143 مزدوجعثمان ابن الحمر 3لسان الدين بن الخطيب تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 77412116/09/91 143 مزدوجحسناء الحمدي 2ابن الثير تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 104477716/09/96 143 مزدوج نور الدين القيطوني 2دار اعللو ازل

إقليم: تطوان 104987516/09/96 143 مزدوجمصطفى أفلد 1السيدة آمنة تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111919816/09/98 143 مزدوجزريق رشيد 1لل مريم تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 112170316/09/98 143 مزدوجعادل برحما 2ابناء الشهداء تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 112179116/09/98 143 مزدوجمنير النورتي 1إدريس الول تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 6296016/09/95 141 مزدوجليلى الزنان 3ابن زيدون تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111767216/09/97 141 مزدوجنجاة يخلف 1إدريس الول تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 72522516/09/92 139 مزدوجخليل العرود 2إدريس الول تطوان )البلدية(
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إقليم: تطوان 104702516/09/96 139 مزدوجمصطفى أقباي 1سيدي احمد البقال تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 104982716/09/96 139 مزدوجرشيدة بلخليفة 1عبد العزيز بنشقرون تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111455316/09/97 139 مزدوجالعزماني  بديعة 1الخنساء تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 115801916/09/99 139 مزدوجرشيد الصادقي 1واد المخازن تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 6015616/09/94 137 مزدوجالشادلي محمد 2المغرب العربي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 74531916/09/93 137 مزدوجمحسن  الميسي 1السيدة زينب تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111668616/09/97 137 مزدوجمحمد لزعر 1القلليين ملليين

إقليم: تطوان 111678016/09/97 137 مزدوجسمية بن تيمونت 2أحمد بوكماخ تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111679116/09/97 137 مزدوجحنان العرود 1التهامي الوزاني تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 115768216/09/99 137 مزدوجعبد الحق حاجي 2القلليين ملليين

إقليم: تطوان 69991816/09/78 136 إلتحاق بالزوجةمزدوجمومان أحمد 1خالد ابن الوليد تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 5581016/09/94 135 مزدوجمحمد فرون 4المام أبو الحسن الشاذلي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 70741716/09/92 135 مزدوججليلة علوش 1سيدي ادريس تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 74080216/09/93 135 مزدوجحسن أحمر الكرش 1م, م المليين ملليين

إقليم: تطوان 111696416/09/97 135 مزدوجالدحموني احمد 2مولي الحسن البتدائية تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 5946816/09/94 133 مزدوجرضوان أعراب 2الفقيه الطنجي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 104803616/09/96 133 مزدوجأغمير رشيد 1تمودة تطوان )البلدية(
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إقليم: تطوان 104851416/09/96 133 مزدوجحسان شلح 2المام أبو الحسن الشاذلي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 104857216/09/96 133 مزدوجعبد السلم احمامو 1أبو القاسم الشابي واد لو )البلدية(

إقليم: تطوان 115768716/09/99 133 مزدوجمحمد القسمي 2تمودة تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 115850816/09/99 133 مزدوجسلمي الهام 3فاطمة الزهراء تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 117753208/09/00 133 مزدوجهشام لهو 3فاطمة الزهراء تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 84502804/11/93 132 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد السفلي 1مدرسة 18نوفمبر تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 8977316/09/95 131 مزدوجوهبي محمد سعيد 6ابن خلدون تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 9154316/09/95 131 مزدوجكريم الحاجي 1الخنساء تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 104595816/09/96 131 مزدوجمحمد نوالي 1عبد العزيز بنشقرون تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 104857916/09/96 131 مزدوجمحمد كرنين 1محمد الحلوي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111668516/09/97 131 مزدوجشاقور مصطفى 1عبد العزيز بنشقرون تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111671916/09/97 131 مزدوجسميرة خلدون 2ام البنين تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111676816/09/97 131 مزدوجشهرزاد الخمليشي 1أحمد بوكماخ تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111679516/09/97 131 مزدوجبنالمكي رشيد 2مولي الحسن البتدائية تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 123494806/09/01 131 مزدوجهشام بنخويا 1ارقادن واد لو )البلدية(

إقليم: تطوان 5578116/09/94 129 مزدوجبوحصون محمد العربي 2ابناء الشهداء تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 8974816/09/95 129 مزدوجالحياني الصديق عبد الله 1دار اعللو ازل
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إقليم: تطوان 38024717/09/90 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجالحسن زعيفري 1ابن رشد تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 115757916/09/99 129 مزدوجعائشة اسيداه 2مولي الحسن البتدائية تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 115760116/09/99 129 مزدوجوفاء القاسمي 7ام البنين تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 117359506/09/00 129 مزدوجوصال شقور 2ابناء الشهداء تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 8945616/09/95 127 مزدوجسليم محمد 2فاطمة الزهراء تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111365616/09/97 127 مزدوجخديجة اطويل 1عبد العزيز بنشقرون تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111678516/09/97 127 مزدوجاحرادة هناء 2سيدي ادريس تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111699116/09/97 127 مزدوجازويحل عماد 2فاطمة الزهراء تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 118089006/09/00 127 مزدوجأمينة سهيل 2ام البنين تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 123583306/09/01 127 مزدوجالشعرة مصطفى 1محمد الحلوي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 86071511/10/82 126 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطنة رحمو 1مدرسة 18نوفمبر تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 6454716/09/95 125 مزدوجايت ناصر عبد الرحيم 2القلليين ملليين

إقليم: تطوان 74931616/09/93 125 مزدوجمحمد الحفيظ 1دار اعللو ازل

إقليم: تطوان 112280816/09/98 125 مزدوجهشام بنشيل 1ارقادن واد لو )البلدية(

إقليم: تطوان 115350316/09/99 125 مزدوجوفاء الشليحي 1محمد الحلوي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 115547416/09/99 125 مزدوجخرخوش محمد 1ام البنين تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 6408516/09/95 123 مزدوجنعمان اليدري أفيلل 1سيدي ادريس تطوان )البلدية(
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إقليم: تطوان 104527216/09/96 123 مزدوجعبدالحميد بن زيد 1أحمد بوكماخ تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 112170916/09/98 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجالزبير بنسلم 1ابن رشد تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 123437206/09/01 123 مزدوجعبد الصمد امطور 2فاطمة الزهراء تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 6073316/09/94 121 مزدوجعرفة الروكي 1سيدي احمد البقال تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111675516/09/97 121 مزدوجكريمة امزور 9ابناء الشهداء تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111700216/09/97 121 مزدوجبشرى الطالبي 1سيدي ادريس تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 112054416/09/98 121 مزدوجعبدالنور خيي 5م, م المليين ملليين

إقليم: تطوان 123577906/09/01 121 مزدوجديان بشرى 1الخنساء تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 123597206/09/01 121 مزدوجسمية العوداتي 2ام البنين تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 126816401/10/02 121 مزدوجآسية ماحي 1الخنساء تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 123611906/09/01 120 إلتحاق بالزوجمزدوجمنى الفاضلي 1مدرسة سيدي احمد الزواق تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 117618106/09/00 119 مزدوجمنير الخطاب 5ابن طفيل تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 126339913/09/02 119 مزدوججلل اكليلح 4سيدي احمد البقال تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 28842616/09/86 118 مزدوجمحمد رشيد احسينو 1أبو القاسم الشابي واد لو )البلدية(

إقليم: تطوان 115858616/09/99 117 مزدوجابريني زبيدة 2القلليين ملليين

إقليم: تطوان 39733117/09/90 116 مزدوجسعاد الزواق 2طريق الوحدة تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111678816/09/97 115 مزدوجمحسن زايو 3عبد الرحمان الداخل تطوان )البلدية(

55 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: تطوان 111697516/09/97 115 مزدوجاسماء  احسان 1بونزال سوق القديم

إقليم: تطوان 112001216/09/98 115 مزدوجنادية البعقيل 1واد المخازن تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 8946316/09/95 114 مزدوجيوسف اصويكي 7سيدي علي بركة تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 9157616/09/95 114 مزدوجمحمد عتيق 1مدرسة سيدي احمد الزواق تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 73931316/09/93 113 مزدوجعواطف الطليكي 3لل مريم تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 115897316/09/99 113 مزدوجالسباعي هشام 1المام مالك تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111671516/09/97 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجفواسي محمد 1السيدة سكينة  بنت الحسين تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 118075306/09/00 111 إلتحاق بالزوجمزدوجمونية منصوري 1مولي عبد السلم بن مشيش تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 126554804/09/02 111 مزدوجالعفسي  يوسف 1المام مالك تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 115759816/09/99 109 مزدوجكوثر الحجوجي 2سيدي احمد البقال تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 115766216/09/99 109 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء   اعزيوز 1مولي عبد السلم بن مشيش تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 123521606/09/01 109 مزدوجإيمان بوحرايد 2مدرسة سيدي احمد الزواق تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 123603506/09/01 109 مزدوجأسماء البقالي 3المام مالك تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 123841606/09/01 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجعزيز مكرمان 1سيدي احمد البقال تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 126911320/09/02 109 مزدوجاحسان الربجة 1مدرسة سيدي احمد الزواق تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 5909016/09/94 108 مزدوجمحمد أوعريب 1محمد عبد الكريم الخطابي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 6418016/09/95 107 مزدوجمصطفى اولد الطاهر 3عبد الرحمان الداخل تطوان )البلدية(

56 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: تطوان 74942716/09/93 107 مزدوجأحمد لقشوش 10ابن طفيل تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 77501116/09/91 107 مزدوجالسعدية الخزاني 3امحمد عزيمان تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 115575016/09/99 107 مزدوجمحمد هلل 4القلليين ملليين

إقليم: تطوان 126692702/10/02 107 مزدوجمحمد هاشمي 2دار اعللو ازل

إقليم: تطوان 130695705/09/03 107 مزدوجالمرابطي إكرام 1محمد عبد الكريم الخطابي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 130844005/09/03 107 مزدوجصباح صلح 5م, م المليين ملليين

إقليم: تطوان 130861506/09/03 107 مزدوجامينة زيدان 3ابن طفيل تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 85244716/09/82 106 مزدوجثورية المشكوري 1سيدي الصعيدي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 71966016/09/92 104 مزدوجعبد الرحيم الزكريتي 1دار اعللو ازل

إقليم: تطوان 104411116/09/96 104 مزدوجفطمة الشريك 4سيدي احمد البقال تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 74935016/09/93 103 مزدوجنور الدين الهرهور 2المام مالك تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 16537816/09/82 102 مزدوجعبد المجيد حبيبي 7ابن طفيل تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 70716016/09/92 102 مزدوجلطيفة ابن الحرش 9الفقيه الطنجي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 70769316/09/92 102 مزدوجيوسف اكسيسو 1سيدي ادريس تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 115528616/09/99 101 مزدوجعزيز بنعمرو 1الشريف أمزيان تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 117502411/09/00 101 مزدوجزهير امرشيش 1أزل ازل

إقليم: تطوان 136764907/09/04 101 إلتحاق بالزوجةمزدوجاليوسفي منير 1لسان الدين بن الخطيب تطوان )البلدية(
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إقليم: تطوان 104867616/09/96 99 مزدوجعبد الله السندي 2م, م المليين ملليين

إقليم: تطوان 117363506/09/00 99 مزدوجربيعة شطري 1أحمد بوكماخ تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 123516206/09/01 99 مزدوجبودوش سعيد 1الشريف أمزيان تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 5575716/09/94 98 مزدوجعمر الشارف 1عبد العزيز بنشقرون تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 39149417/09/90 98 مزدوجبهيجة سوهير 7ابن حزم تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 136806717/09/04 97 مزدوجاشهبون وردة 3السيدة آمنة تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111669116/09/97 96 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة أخريف 1مدرسة سيدي احمد الزواق تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 130573705/09/03 96 إلتحاق بالزوجمزدوجفريدة عليلو 1عبد الرحمان الداخل تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 35563916/09/89 95 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة امجاد 1محمد السادس تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 115866116/09/99 95 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد الصقلي 1خالد ابن الوليد تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 117366606/09/00 95 مزدوجحنان البازي 1السيدة آمنة تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 126446304/09/02 95 مزدوجمينة بن أكرين 1المنفلوطي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 6068216/09/94 94 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحسن الدكني 1لسان الدين بن الخطيب تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 77587116/09/91 94 مزدوجنبيلة بطيبي 2الخنساء تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 104862216/09/96 94 مزدوجميمون عزوز 3الفقيه الطنجي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 117977316/09/00 93 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال التهامي الوزاني 1مولي عبد السلم بن مشيش تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111679216/09/97 92 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى الزروقي 1خالد ابن الوليد تطوان )البلدية(
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إقليم: تطوان 23826317/09/84 91 مزدوجعبد السلم الفيللي 1بوريان عين لحصن

إقليم: تطوان 117782706/09/00 91 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة رملي 1مولي عبد السلم بن مشيش تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 117830906/09/00 91 مزدوجسناء خرحور 6امحمد عزيمان تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 17393215/10/81 90 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الواحد أوعلي 1التهامي الوزاني تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 38305817/09/90 90 مزدوجنعيمة منصوري 2أحمد بوكماخ تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111680716/09/97 90 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهرة سعود 1المام مالك تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111651016/09/97 89 مزدوجعمر الورديغي 3بوريان عين لحصن

إقليم: تطوان 112171516/09/98 88 إلتحاق بالزوجمزدوجفا طمة بن دحمان 1مولي عبد السلم بن مشيش تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 112251816/09/98 88 إلتحاق بالزوجمزدوجحرية مزين 2التهامي الوزاني تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 130825605/09/03 88 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر الريسوني 1خالد ابن الوليد تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 117446606/09/00 87 إلتحاق بالزوجمزدوجخدوج الفحصي صبري 1خالد ابن الوليد تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 118136006/09/00 85 إلتحاق بالزوجمزدوجالتاغي أمينة 1المنفلوطي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 123844006/09/01 85 مزدوجرضوان مريجي 1الشريف أمزيان تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 130573206/09/03 83 مزدوجفاطمة الزهرة الخراز 1الشريف أمزيان تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 136795807/09/04 83 مزدوجرشيدي رجاء 6ابن حزم تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 117346106/09/00 81 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء بدري 1مولي عبد السلم بن مشيش تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 139989315/09/05 79 مزدوجالحرش لمياء 1الحمراء - الرينفي الحمراء
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إقليم: تطوان 139994016/09/05 78 مزدوجبثينة المنصري 6السيدة آمنة تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140593718/02/08 77 إلتحاق بالزوجمزدوجبوشرة  التازي 2إدريس الول تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140697805/09/08 77 مزدوجعادل الزبدي 1المنفلوطي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111700016/09/97 74 مزدوجمحمد بحيري 3سيدي علي بركة تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140570712/02/08 73 مزدوجمهدية دعواك 1بونزال سوق القديم

إقليم: تطوان 136778217/09/04 71 مزدوجحضرية ميرة 1أبو القاسم الشابي واد لو )البلدية(

إقليم: تطوان 136790617/09/04 70 إلتحاق بالزوجمزدوجويدان نجلء 1مولي عبد السلم بن مشيش تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140429801/01/02 70 مزدوجللمريم عفيفي 7إدريس الثاني تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 155029707/09/09 69 مزدوججميلة الكوطيط 1المنفلوطي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 155032501/01/10 69 مزدوجمل   المحجوب 1الحزومرييش السحتريين

إقليم: تطوان 155117301/01/10 69 مزدوجالتمديتي جميلة 1م م بني وسيم السحتريين

إقليم: تطوان 130574405/09/03 68 مزدوجابتسام امعيش 7ابن حزم تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 126831713/09/02 67 إلتحاق بالزوجمزدوجالمجاهد الحياني نجلء 1مولي عبد السلم بن مشيش تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140497919/09/07 67 مزدوجايمان الرياني 2م,م أحمد بن جلون ملليين

إقليم: تطوان 140673205/09/08 67 مزدوجالعيادي رفيدة 3الفقيه الطنجي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140688205/09/08 67 مزدوجحكيمة العياشي 1المنفلوطي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 8967916/09/95 66 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد اللطيف المهزوز 2المام أبو الحسن الشاذلي تطوان )البلدية(

60 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017

06/07/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

إقليم: تطوان 123828216/09/01 66 مزدوجوداد محفوظ 6السيدة سكينة  بنت الحسين تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 112176216/09/98 65 مزدوجمحمد علي مروان 1السيدة سكينة  بنت الحسين تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140683605/09/08 65 مزدوجالمحري محمد 1بنقريش دار بني قريش

إقليم: تطوان 72097316/09/92 64 مزدوجمحمد اولد لحسن 2المام مالك تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140491805/09/07 64 إلتحاق بالزوجمزدوجمموح اسماء 1إدريس الول تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 117855506/09/00 62 إلتحاق بالزوجمزدوجنميع إيمان 1فاطمة الزهراء تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 155007001/01/10 61 مزدوجرجاء الشيخي  الدواس 1محمد الحلوي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 157977002/09/10 61 مزدوجتوفيق احميدان 1م, م المليين ملليين

إقليم: تطوان 157983602/09/10 61 مزدوجلبنى الهراس 2المغرب العربي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 157987302/09/10 61 مزدوجحفيظة أمثيو 1المغرب العربي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158000302/09/10 61 مزدوجهاجر بلحاج 1البيروني صدينة

إقليم: تطوان 158009802/09/10 61 مزدوجبريم مصطفى 1ابن الرومي بني سعيد

إقليم: تطوان 158139202/09/10 61 مزدوجأوتنزيط عصام 1محمد الحلوي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158221402/09/10 61 مزدوجمعزوز محمد 2طريق الوحدة تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 126567504/09/02 60 مزدوجرجاء العيادي 4طريق الوحدة تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 111574116/09/97 59 مزدوجعبد الواحد الزهوري 2المغرب العربي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140676705/09/08 59 مزدوجالحجطري  ابتسام 1أزل ازل
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إقليم: تطوان 154894602/09/09 59 مزدوجالوحيدي خالد 1المغرب العربي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 154917402/09/09 59 مزدوجفاطمة الحلوي 5م, م المليين ملليين

إقليم: تطوان 154985301/01/10 59 مزدوجالهواري اسماء 2المغرب العربي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 155066501/01/10 59 مزدوجرحمه الجوده 1قنيقرة ازل

إقليم: تطوان 9145716/09/95 57 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد مسرة 1المام مالك تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 123778306/09/01 57 مزدوجقمر قرميم 8إدريس الثاني تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 136846917/09/04 57 إلتحاق بالزوجمزدوجنوار حماني 1امحمد عزيمان تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158065002/09/10 57 مزدوجعبد الحفيظ المهدي افزاز 1ارقادن واد لو )البلدية(

إقليم: تطوان 9171016/09/95 53 إلتحاق بالزوجةمزدوجطارق لعبيد 1دار اعللو ازل

إقليم: تطوان 112176616/09/98 53 إلتحاق بالزوجةمزدوجبوزيدان محمد 1ام البنين تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 123495006/09/01 53 مزدوجبنلفقيه هشام 1الحمراء - الرينفي الحمراء

إقليم: تطوان 140495205/09/07 53 مزدوجالصائر ادريس 1م,م أحمد بن جلون ملليين

إقليم: تطوان 140579724/01/08 53 مزدوجالهام    اصريح 1بونزال سوق القديم

إقليم: تطوان 140689705/09/08 53 مزدوجالحداد عبد العظيم 1محمد عبد الكريم الخطابي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 155037501/01/10 53 مزدوجاليونسي محمد 1محمد عبد الكريم الخطابي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158003302/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجنجلء بنحمد 1المام أبو الحسن الشاذلي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158096602/09/10 53 مزدوجالمهدي القصري 6لل مريم تطوان )البلدية(
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إقليم: تطوان 158341005/09/11 53 مزدوجسارة أشخيخم 1م, م المليين ملليين

إقليم: تطوان 158357405/09/11 53 مزدوجشيماء المين 1الحمراء - الرينفي الحمراء

إقليم: تطوان 158446205/09/11 53 مزدوججواهر المزكلدي المربطو 1محمد عبد الكريم الخطابي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158488205/09/11 53 مزدوجكمالية التعرورتي 2م,م أحمد بن جلون ملليين

إقليم: تطوان 158516809/12/11 53 مزدوجأبجمة أسيا 3أحريق زيتون

إقليم: تطوان 168088505/09/11 53 مزدوجسميرة اولد العربي 2أزل ازل

إقليم: تطوان 168116501/01/12 53 مزدوجعبد الرحيم المالكي 2م,م دار الخياط دار بني قريش

إقليم: تطوان 104773416/09/96 52 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحسن مرزكي 1سيدي احمد البقال تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140455205/09/07 52 مزدوجابفيل محمد 1محمد عبد الكريم الخطابي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158138502/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر أوسي علي 1سيدي ادريس تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140669105/09/08 51 مزدوجاضريوي خديجة 5الشريف أمزيان تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140718305/09/08 51 مزدوجرضوان خي 1ارقادن واد لو )البلدية(

إقليم: تطوان 158207602/09/10 51 مزدوجلبنى السعيدي 1محمد عبد الكريم الخطابي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 118080306/09/00 48 إلتحاق بالزوجمزدوجهند لحبيشي 1سيدي احمد البقال تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140201305/10/06 48 إلتحاق بالزوجمزدوجصوفيا الكوهن 2ابن الثير تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140503205/09/07 48 مزدوجالزياني خديجة 1سيدي الصعيدي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 126554719/09/02 47 إلتحاق بالزوجمزدوجحفصة العافية 1مدرسة 18نوفمبر تطوان )البلدية(
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إقليم: تطوان 158041602/09/10 47 مزدوجالبركة محمد 1عين لحصن عين لحصن

إقليم: تطوان 140193606/09/06 46 مزدوجمحمد البربوشي 1سيدي الصعيدي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158292805/09/11 46 مزدوجعياد نجيم 2قنيقرة ازل

إقليم: تطوان 158305105/09/11 46 مزدوجزكرياء بلفقي 1كيتان زيتون

إقليم: تطوان 158340905/09/11 46 مزدوجالشخيخم حنان 1السيدة آمنة تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158366605/09/11 46 مزدوجاحسان الكوزي 1واد المخازن تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158368405/09/11 46 مزدوج الحنفي خديجة 1إدريس الثاني تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158411705/09/11 46 مزدوجامزرك نبيل 1مليكة الفاسي سوق القديم

إقليم: تطوان 140048415/09/05 45 مزدوجسهام لكبوري 1قنيقرة ازل

إقليم: تطوان 140099815/09/05 45 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام السويسي 1الفقيه الطنجي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 154911302/09/09 45 إلتحاق بالزوجمزدوجبوسحبة الهام 1ابن رشد تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 155019801/01/10 45 مزدوجعبد الصمد البكاري 1الدشر لحمر واد لو )البلدية(

إقليم: تطوان 168284104/09/12 45 مزدوجيسن العساوي 1السيدة سكينة  بنت الحسين تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 168290104/09/12 45 مزدوجأحمد المجيدي 2دار اعللو ازل

إقليم: تطوان 168303204/09/12 45 مزدوجياسين الغزلني 1سيدي علي بركة تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 168356704/09/12 45 مزدوجمريم كرمون 2السيدة آمنة تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 168451704/09/12 45 مزدوجزكري سمية 3بوريان عين لحصن
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إقليم: تطوان 126572916/09/02 44 إلتحاق بالزوجمزدوجفرح البربوشي 2ابن رشد تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 154975601/01/10 44 مزدوجأحطري إحسان 9دار اعللو ازل

إقليم: تطوان 136809507/09/04 43 مزدوجأغنبو عزيـــز 1دار اعللو ازل

إقليم: تطوان 140675405/09/08 43 مزدوجالحسين الغاشي 2جبل الحبيب جبل لحبيب

إقليم: تطوان 140680105/09/08 43 مزدوجالقرقري  عبد ا 2دار اعللو ازل

إقليم: تطوان 157974202/09/10 43 مزدوجعبد العاليم عشقي 1هباطة جبل لحبيب

إقليم: تطوان 157988602/09/10 43 مزدوجعودى مريمة 1م, م المليين ملليين

إقليم: تطوان 158023602/09/10 43 مزدوجالشمالي بلل 1أزل ازل

إقليم: تطوان 158306505/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة بن يوسف 1ابن رشد تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158371705/09/11 43 مزدوجخلودالخليع 1م,م دار الخياط دار بني قريش

إقليم: تطوان 158375605/09/11 43 مزدوجالمطيشي يونس 2المورد سوق القديم

إقليم: تطوان 158391305/09/11 43 مزدوجخديجة فتوحي 5قنيقرة ازل

إقليم: تطوان 158444405/09/11 43 مزدوجمشبال عبد الخالق 1عزيب عين لعلق عين لحصن

إقليم: تطوان 158470405/09/11 43 مزدوجرهواني رشيد 1الحدادين السحتريين

إقليم: تطوان 158471305/09/11 43 مزدوجعزيزة الرامي 1امرسان سوق القديم

إقليم: تطوان 158495005/09/11 43 مزدوجهناء توتوح 1المختار السوسي واد لو )البلدية(

إقليم: تطوان 158503005/09/11 43 مزدوجخلود بنخنو 1بنقريش دار بني قريش
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إقليم: تطوان 168112205/09/11 43 مزدوجنجوى الغلبزوري 3واد الليل ملليين

إقليم: تطوان 168153105/09/11 43 مزدوجحفيظة تمتام 3م,م الجامع الكبير بني ليت

إقليم: تطوان 140605123/01/08 42 إلتحاق بالزوجمزدوجالكريري أسماء 1عبد العزيز بنشقرون تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158295605/09/11 42 مزدوجعزوزي عبد الرحيم 3البيروني صدينة

إقليم: تطوان 140543105/09/07 41 إلتحاق بالزوجمزدوجآسية القواتلي 1إدريس الثاني تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158174202/09/10 40 مزدوجاجحا سميرة 2م,م دار الخياط دار بني قريش

إقليم: تطوان 158135702/09/10 39 مزدوجصبري أولد اريفي 1الحمراء - الرينفي الحمراء

إقليم: تطوان 140634205/09/08 38 مزدوجفريدة أرماز 1بونزال سوق القديم

إقليم: تطوان 155022801/01/10 38 مزدوجالفيللي محمد 1أبو القاسم الشابي واد لو )البلدية(

إقليم: تطوان 155084002/09/09 38 إلتحاق بالزوجمزدوجنورة منكط 1المام أبو الحسن الشاذلي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158135902/09/10 38 مزدوجزكرياء ولد حيدة 2أبو القاسم الشابي واد لو )البلدية(

إقليم: تطوان 158442405/09/11 38 مزدوجمنوط سلوى 1مليكة الفاسي سوق القديم

إقليم: تطوان 171684403/09/13 38 مزدوجفاطمة الزهراء اقباي 5أحريق زيتون

إقليم: تطوان 171686103/09/13 38 مزدوجإكرام أقياب 5جبل الحبيب جبل لحبيب

إقليم: تطوان 171707703/09/13 38 مزدوجهدى برهون 2بونزال سوق القديم

إقليم: تطوان 171715303/09/13 38 مزدوجبنعجيبة مريم 1الحمراء - الرينفي الحمراء

إقليم: تطوان 171726903/09/13 38 مزدوجوفاء بوشمال 1الحمراء - الرينفي الحمراء
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إقليم: تطوان 171738103/09/13 38 مزدوجسلوى بوطاهر 1المورد سوق القديم

إقليم: تطوان 171746703/09/13 38 مزدوجالشبتي حنان 1واد الليل ملليين

إقليم: تطوان 171751603/09/13 38 مزدوجحفيظة الشراع 1عزيب عين لعلق عين لحصن

إقليم: تطوان 171752003/09/13 38 مزدوجشريقيوي أنوار 1بطارة الحمراء

إقليم: تطوان 171764703/09/13 38 مزدوجنجوى المين 3كيتان زيتون

إقليم: تطوان 171781703/09/13 38 مزدوجحفيظة الدريسي 1إخداشن السحتريين

إقليم: تطوان 171782003/09/13 38 مزدوجعواطف العساتي 1الحمراء - الرينفي الحمراء

إقليم: تطوان 171782603/09/13 38 مزدوجالخنوس مريم 2دار الغازي زيتون

إقليم: تطوان 171833403/09/13 38 مزدوجنبيلة ابزغوطن 1بني موسى الحمراء

إقليم: تطوان 171864603/09/13 38 مزدوجلمياء الونسعيدي 7عزيب عين لعلق عين لحصن

إقليم: تطوان 171865903/09/13 38 مزدوجسميرة اليزغي 2قنيقرة ازل

إقليم: تطوان 171872803/09/13 38 مزدوج أسماء مشبال 1واد الليل ملليين

إقليم: تطوان 171881503/09/13 38 مزدوجسعيدة موسى 1صلح الدين اليوبي زينات

إقليم: تطوان 171921903/09/13 38 مزدوجسعيدة السرحان 2واد الليل ملليين

إقليم: تطوان 158103102/09/10 37 مزدوجلشقر محمد 1أبو القاسم الشابي واد لو )البلدية(

إقليم: تطوان 158136602/09/10 37 مزدوجعبد ا الهو 1أبو القاسم الشابي واد لو )البلدية(

إقليم: تطوان 158471205/09/11 37 إلتحاق بالزوجمزدوجشميشة الرقراقي 1إدريس الثاني تطوان )البلدية(
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إقليم: تطوان 140171605/10/06 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة التناني 2ابن زيدون تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 154974101/01/10 36 مزدوجمحمد أفزاز 1اوشتام زاوية سيدي قاسم

إقليم: تطوان 155015101/01/10 36 إلتحاق بالزوجةمزدوجالدريف احمد 1صلح الدين اليوبي زينات

إقليم: تطوان 155089301/01/10 36 مزدوجامحمد محوت 2دار الغازي زيتون

إقليم: تطوان 158340405/09/11 36 مزدوجالشيخي عبد العظيم 1كيتان زيتون

إقليم: تطوان 158345405/09/11 36 مزدوجعلي البقالي 2بطارة الحمراء

إقليم: تطوان 158354405/09/11 36 إلتحاق بالزوجمزدوجإنصاف الخمليشي 2مدرسة 18نوفمبر تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158428705/09/11 36 مزدوجهشام البغيال 1دار الغازي زيتون

إقليم: تطوان 140673905/09/08 35 مزدوجالبركة رشيدة 6م,م دار الخياط دار بني قريش

إقليم: تطوان 157997802/09/10 35 إلتحاق بالزوجمزدوجأميمة البقاش المرابط 1إدريس الول تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 168159004/09/12 35 مزدوجياسين اعبابو 1بني موسى الحمراء

إقليم: تطوان 168160604/09/12 35 مزدوججواد أبركان 2عين لحصن عين لحصن

إقليم: تطوان 168193404/09/12 35 مزدوجسكينة العوام 1ابن الرومي بني سعيد

إقليم: تطوان 168246505/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة الشعيبي 1لل مريم تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 168247004/09/12 35 مزدوجوفاء شوييخ 2واد الليل ملليين

إقليم: تطوان 168255404/09/12 35 مزدوجسعيد الشيخي 1م,م دار الخياط دار بني قريش

إقليم: تطوان 168259104/09/12 35 مزدوج عبدالحميد العبيوي 1قنيقرة ازل
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إقليم: تطوان 168268604/09/12 35 مزدوجليلى البازي 2م,م دار الخياط دار بني قريش

إقليم: تطوان 168280704/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجنرجيس الهرار العمراني 1سيدي الصعيدي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 168283404/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالحسيني مليكة 1كيتان زيتون

إقليم: تطوان 168299204/09/12 35 مزدوجهناء اليطفتي بوغانم 8بنقريش دار بني قريش

إقليم: تطوان 168333004/09/12 35 مزدوجحجاجي محمد 4ابن الرومي بني سعيد

إقليم: تطوان 168359304/09/12 35 مزدوجخلد عثمان 1بني موسى الحمراء

إقليم: تطوان 168381904/09/12 35 مزدوجمقصود كريمة 4واد الليل ملليين

إقليم: تطوان 168387604/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجمريني إحسان 1مدرسة 18نوفمبر تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158050602/09/10 34 إلتحاق بالزوجمزدوجوسيمة  الجيدي 1أبو القاسم الشابي واد لو )البلدية(

إقليم: تطوان 158374005/09/11 33 مزدوجسمير المجاطي 2ارقادن واد لو )البلدية(

إقليم: تطوان 158417805/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجفايزة قجعيو 1مدرسة 18نوفمبر تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158420105/09/11 32 مزدوجقيدي فاطمة 2بنقريش دار بني قريش

إقليم: تطوان 168327904/09/12 31 إلتحاق بالزوجمزدوجغزول اعتماد 1ابناء الشهداء تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 171828603/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد حيون 1لل مريم تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 172010702/09/14 31 مزدوجرشيد بية 1امسا زاوية سيدي قاسم

إقليم: تطوان 172032302/09/14 31 مزدوجشكري رضوان 6صلح الدين اليوبي زينات

إقليم: تطوان 172048502/09/14 31 مزدوجسعيدة   البردعي 2الزينات زينات
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إقليم: تطوان 172056102/09/14 31 مزدوجخديجة الكنياري 6اوشتام زاوية سيدي قاسم

إقليم: تطوان 172065502/09/14 31 مزدوجحكيمة الخمليشي 7واد الليل ملليين

إقليم: تطوان 172069602/09/14 31 مزدوجالمنصوري حنلن 7بنقريش دار بني قريش

إقليم: تطوان 172107302/09/14 31 مزدوجحسني فتيحة 1بنقريش دار بني قريش

إقليم: تطوان 172140202/09/14 31 مزدوجإجلل  مراحة 9الزينات زينات

إقليم: تطوان 172141502/09/14 31 مزدوجمحراش الطيب 4العليق بني حرشن

إقليم: تطوان 172157902/09/14 31 مزدوجحفصة     أوبيهي 1الدشر لحمر واد لو )البلدية(

إقليم: تطوان 172158803/09/14 31 مزدوجالمفضل أشن 1م م بني وسيم السحتريين

إقليم: تطوان 172191802/09/14 31 لمياء زال مزدوج  3الحمراء - الرينفي الحمراء

إقليم: تطوان 172191902/09/14 31 مزدوجشمس الضحى الزرقتي 4أحريق زيتون

إقليم: تطوان 168279204/09/12 30 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء الحمدي 1م, م المليين ملليين

إقليم: تطوان 117431906/09/00 29 إلتحاق بالزوجمزدوجبونو خديجة 2لسان الدين بن الخطيب تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 154987801/01/10 29 إلتحاق بالزوجمزدوجنرجس ازطوط 1ابن زيدون تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158026602/09/10 29 مزدوجعيسى شيشي 1ثلثاء بني يدر بني يدر

إقليم: تطوان 168213104/09/12 29 مزدوجبنعياد زهيز 1هباطة جبل لحبيب

إقليم: تطوان 168236704/09/12 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء بوزيد 3المام أبو الحسن الشاذلي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 168271404/09/12 29 مزدوجالفضالي عبد العلي 2المورد سوق القديم

70 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017

06/07/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

إقليم: تطوان 168272904/09/12 29 مزدوجهناء الفتوح 10المورد سوق القديم

إقليم: تطوان 168291004/09/12 29 مزدوجالمرضي ابراهيم 1الزينات زينات

إقليم: تطوان 168337704/09/12 29 مزدوجرندة حوريكي 2تازروت ابغاغزة

إقليم: تطوان 171734603/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء بولبول 1أحمد بوكماخ تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 171754303/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجداود نسرين 1إدريس الثاني تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 171859303/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى المشوار 1بنقريش دار بني قريش

إقليم: تطوان 155030401/01/10 28 مزدوجالخللي نبيل 1مجموعة مدارس خزان لو الواد

إقليم: تطوان 158200802/09/10 28 مزدوجالخشاعي رشيد 1امسا زاوية سيدي قاسم

إقليم: تطوان 158379705/09/11 28 إلتحاق بالزوجمزدوجإكرام الرحالي 1مدرسة 18نوفمبر تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158415205/09/11 28 إلتحاق بالزوجمزدوججواد  بشرى 1بنقريش دار بني قريش

إقليم: تطوان 171674103/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة أغربي 1سيدي احمد البقال تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 171686003/09/13 28 مزدوجمحمد أقرو 11إهلل الواد

إقليم: تطوان 171715103/09/13 28 مزدوجبنعيش سلمى 1جبل الحبيب جبل لحبيب

إقليم: تطوان 171728303/09/13 28 مزدوجالبودرار عثمان 4افران علي بني سعيد

إقليم: تطوان 171764503/09/13 28 مزدوجالعلم مروان 8الزينات زينات

إقليم: تطوان 171767503/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسناءالعتابي 1سيدي احمد البقال تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 171790303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة المزياتي الجناتي 1المختار السوسي واد لو )البلدية(
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إقليم: تطوان 171807003/09/13 28 مزدوجأحمد السطي 3بني موسى الحمراء

إقليم: تطوان 171816103/09/13 28 مزدوجمحمد ياسين كازي 7إخداشن السحتريين

إقليم: تطوان 171848403/09/13 28 مزدوجالخمليشي  نورا 1المورد سوق القديم

إقليم: تطوان 171936203/09/13 28 مزدوجالزلل خديجة 1ابن الرومي بني سعيد

إقليم: تطوان 115842616/09/99 27 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة المرابطي 1الفقيه الطنجي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158502205/09/11 27 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء الحمدوني 3المام أبو الحسن الشاذلي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 171862403/09/13 27 إلتحاق بالزوجمزدوجنسرين الزرق 1إدريس الثاني تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 158407505/09/11 26 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى احسيسن 2ابناء الشهداء تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 126647004/09/02 25 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء اليوسفي 1ابن خلدون تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 140457305/09/07 24 إلتحاق بالزوجةمزدوجالبوكاري محمد 1المام أبو الحسن الشاذلي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 172001502/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجابن المين العلمي أميمة 1سيدي ادريس تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 172077402/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء الخدي 1مولي عبد السلم بن مشيش تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 172149402/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان نعمي 1سيدي احمد البقال تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 172171202/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال صابر 1مولي الحسن البتدائية تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 172187302/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة اتباتو 1مولي عبد السلم بن مشيش تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 171981702/09/14 21 مزدوجيسين أمسردا 3جبل الحبيب جبل لحبيب

إقليم: تطوان 172020802/09/14 21 مزدوجعبد العزيز بوسامة 6الهرارزة ابغاغزة

72 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017

06/07/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

طنجة - تطوان - الحسيمة01

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

إقليم: تطوان 172039502/09/14 21 مزدوجمحمد رضا الشراط 5جبل الحبيب جبل لحبيب

إقليم: تطوان 172055202/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء الغويزي 1بنقريش دار بني قريش

إقليم: تطوان 172060702/09/14 21 مزدوجغزلن الهيدوفي 8الحدادين السحتريين

إقليم: تطوان 172078702/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف الوالي 1ام البنين تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 172102302/09/14 21 مزدوجياسين حموش 13بني وسيم السحتريين

إقليم: تطوان 172121202/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء  خي 1بنقريش دار بني قريش

إقليم: تطوان 172174902/09/14 21 مزدوجسمير سالك 1بني موسى الحمراء

إقليم: تطوان 172177702/09/14 21 مزدوجعبد اللطيف السباعي 4المورد سوق القديم

إقليم: تطوان 172177802/09/14 21 مزدوجسعيد السباعي 3إخداشن السحتريين

إقليم: تطوان 172179902/09/14 21 مزدوجعبد الناصر الصغيار 4الزينات زينات

إقليم: تطوان 172078202/09/14 19 إلتحاق بالزوجمزدوجرحمة المغاسل 1مولي عبد السلم بن مشيش تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175274502/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجالخالفي إنصاف 2لسان الدين بن الخطيب تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 168120005/09/11 14 إلتحاق بالزوجمزدوجنهاد الوهابي 1المختار السوسي واد لو )البلدية(

إقليم: تطوان 175221802/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء ابن حمويين 1ابن رشد تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175239002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن بوسعيد 1الدشريين صدينة

إقليم: تطوان 175258202/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجيسن العلوي 1المغرب العربي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175264602/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجأحمد الفريهمات 1مدرسة 18نوفمبر تطوان )البلدية(
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إقليم: تطوان 175276102/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجهاجر الملكي 2محمد عبد الكريم الخطابي تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175306302/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء حاي الحسناوي 1عبد العزيز بنشقرون تطوان )البلدية(

إقليم: تطوان 175232902/09/15 12 إلتحاق بالزوجمزدوجماجدة بوغرارة 1ام البنين تطوان )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 72492916/09/92 181 مزدوجسلم مومني 1يوسف بن تاشفين مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 28810116/09/86 177 مزدوجعبدالخالق عمراوي 1المعتمد بن عباد مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 5589116/09/94 173 مزدوجقاسم الوهابي 1مدرسة ابن تاويت مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 72522616/09/92 159 مزدوجمحمد العثماني 1أم كلثوم مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 72553816/09/92 159 مزدوجبوغداد الناجي 111 يناير المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 6074016/09/94 155 مزدوجيوسف فليفل 1عبد ا إبراهيم مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 74459016/09/93 155 مزدوجخالد الغيوبي 1يوسف بن تاشفين مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 74921416/09/93 155 مزدوجاحمد أكدي 1الفقيه السراج المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 8990516/09/95 151 مزدوجالتزروتي محمد 1الفقيه السراج المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 5949916/09/94 149 مزدوجمحمد السلواني 3رياض الجامعي مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 8935116/09/95 149 مزدوجحمزة مصطفى 1عمر بن الخطاب المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 74930316/09/93 149 مزدوجنور الدين إرقراقن 2يوسف بن تاشفين مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 9109916/09/95 145 مزدوجعبدالمنعم الباهي 2يوسف بن تاشفين مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 104987116/09/96 145 مزدوجابراهمي عبد السلم 2يوسف بن تاشفين مرتيل )البلدية(
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عمالة: المضيق - الفنيدق 6296916/09/95 143 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصطفى قنيش 1بدر مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 6348216/09/95 143 مزدوجسلمي احمد 2يوسف بن تاشفين مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 9151216/09/95 143 مزدوججمال الشويطر 231 ماي المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 104916416/09/96 143 مزدوجبوشتى بوخالفة 1عمر بن الخطاب المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 104988716/09/96 143 مزدوجخالد شهيبي 1سيدي أحمد الرهوني مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 112263716/09/98 143 مزدوجرضوان بوهرو 2العهد الجديد مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 9108916/09/95 139 مزدوجسالمي يونس 2يوسف بن تاشفين مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 9109616/09/95 137 مزدوجالفزازي سعيد 2سيدي أحمد الرهوني مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 111697816/09/97 137 مزدوجعلي القريشي 2مدرسة ابن تاويت مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 38548517/09/90 135 مزدوجعبد السلم الشعيبي 1عمر بن الخطاب المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 70785016/09/92 135 مزدوجشقرون قاسم 1العهد الجديد مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 72098116/09/92 135 مزدوجمحمد الندلوسي 1رياض الجامعي مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 77593116/09/91 135 مزدوجادريس    الحجاجي 2مدرسة ابن تاويت مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 115524016/09/99 135 مزدوجعبد الحق بلبشير 2سيدي أحمد الرهوني مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 9131516/09/95 133 مزدوجأنوار السعيدي 1رياض الجامعي مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 111698516/09/97 133 مزدوجالبادسي محمد 1عقبة بن نافع الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 111940616/09/98 133 مزدوجالبطيوي نهيد 1العهد الجديد مرتيل )البلدية(
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عمالة: المضيق - الفنيدق 5957616/09/94 131 مزدوجحما نور الدين 1عبد ا الشفشاوني المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 23769517/09/84 131 مزدوجالمرابط محمد 1أغطاس الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 104920716/09/96 131 مزدوجبوناب زكرياء 3رياض الجامعي مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 104987916/09/96 131 مزدوجمحمد الزكري 4مدرسة ابن تاويت مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 111673416/09/97 131 مزدوجهشام الشاد 2عين شوفو المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 111980816/09/98 131 مزدوجالمصطفى أمغار 2مدرسة ابن تاويت مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 112056416/09/98 131 مزدوجمنير عثماني 1العهد الجديد مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 112189616/09/98 131 مزدوجعبد الكريم المساوي 2العهد الجديد مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 74972116/09/93 129 مزدوجبوكانة محمد 1مدرسة ابن تاويت مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 126513704/09/02 129 مزدوجشعيريش محمد 2مدرسة ابن تاويت مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 8912416/09/95 127 مزدوجعبد الحميد البرتولي 2عبد ا إبراهيم مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 111677516/09/97 127 مزدوجعبد الله الحداد 1عيون الساقية الحمراء الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 111980916/09/98 127 مزدوجابتسام شنخير 1سيدي أحمد الرهوني مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 112171116/09/98 127 مزدوجسمير احسبي 1العهد الجديد مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 117337006/09/00 127 مزدوجبوكعبية نضال 2سيدي أحمد الرهوني مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 123621906/09/01 127 مزدوجالهداج محمد 1م . م سانية طوريس المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 111673016/09/97 125 إلتحاق بالزوجةمزدوجسليمان الحسوني 1بدر مرتيل )البلدية(
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عمالة: المضيق - الفنيدق 115419316/09/99 125 مزدوجفاطمة اقنيجع 1عمر بن الخطاب المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 6448616/09/95 123 مزدوجحسن ابلل 1بني مزالة بليونش

عمالة: المضيق - الفنيدق 6460516/09/95 123 مزدوجمحمد زركان 4العهد الجديد مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 77510916/09/91 123 مزدوجعبد ا العمراني 2مدرسة ابن تاويت مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 112186416/09/98 123 مزدوجسميرة المغراوي 1الخوارزمي المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 123815306/09/01 121 مزدوجخالد العياشي 2عين شوفو المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 111879516/09/98 119 مزدوجهشام العماري 5سيدي أحمد الرهوني مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 112356816/09/98 119 إلتحاق بالزوجمزدوجبلحاج امال 1عقبة بن نافع الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 123570406/09/01 119 مزدوجالداهية منير 9سيدي أحمد الرهوني مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 69841216/09/80 117 مزدوجفتراسي عبد الله 1م . م سانية طوريس المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 115442516/09/99 117 مزدوجاشرف العطار 1سيدي أحمد الرهوني مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 117557806/09/00 117 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى المساوي 2مدرسة 18 نوفمبر مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 104655916/09/96 115 مزدوجللة نعيمة التايتي 1عبد ا الشفشاوني المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 115849816/09/99 115 مزدوجونسعيد حسين 1م . م سانية طوريس المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 117379106/09/00 115 مزدوجفاطمة الزهرة المصمودي 6عبد ا إبراهيم مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 126485604/09/02 113 مزدوجسعيد بوافادن 1عمر بن الخطاب المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 111506816/09/97 112 مزدوجوفاء عبد ا 4عبد ا إبراهيم مرتيل )البلدية(
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عمالة: المضيق - الفنيدق 71787016/09/92 111 مزدوجعبد السلم    السباعي 7عين شوفو المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 115771416/09/99 111 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء احبراش 1سيدي أحمد الرهوني مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 104695616/09/96 109 مزدوجمودى مولي اسماعيل 3سيدي أحمد الرهوني مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 126617502/10/02 109 مزدوجعمر الخطاب 8عين شوفو المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 136707315/09/04 109 مزدوجسهام امداو 1م . م سانية طوريس المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 136763717/09/04 109 مزدوجأسماء الوفراسي 1عين شوفو المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 115767716/09/99 107 مزدوجالهيشو محمد 1خديجة أم المؤمنين الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 123507806/09/01 103 مزدوجهشام بيادي 9الخوارزمي المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 126740120/09/02 103 مزدوجإكرام الجبري 1عيون الساقية الحمراء الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 126754620/09/02 103 مزدوجزينب قدوران 7عين شوفو المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 126438102/10/02 101 مزدوجعبد اللطيف بلقاسمي 111 يناير المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 139928215/09/05 101 مزدوجعزوز يوسف 5عمر بن الخطاب المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 111452316/09/97 99 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد السلم الربح 1الخوارزمي المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 117836706/09/00 99 مزدوجاحسان خطابري 1110 يناير المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 24128217/09/84 98 مزدوجعبد اللطيف بخريص 232 ماي المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 123639006/09/01 95 مزدوجنجوى القاضي الوهابي 1مدرسة أنوال المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 130569705/09/03 95 مزدوجاسماء اخويان 6الفقيه السراج المضيق )البلدية(
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عمالة: المضيق - الفنيدق 111676016/09/97 94 مزدوجمريم بوعزة 1عبد ا الشفشاوني المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 126532319/09/02 91 مزدوجعدنان الذهبي 2م . م سانية طوريس المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 130766405/09/03 91 مزدوجلشقار فاطمة 2مدرسة أنوال المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 117748806/09/00 89 مزدوججمال المحمدي 3عين شوفو المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 5948316/09/94 85 مزدوجنور الدين توتوح 231 ماي المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 123987406/09/01 85 مزدوجرشيد زوبدي 1م.م  حيضرة الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 126628904/09/02 85 مزدوجمحمد المكي 2مدرسة أنوال المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 74922816/09/93 83 مزدوجعلي بن صالح 3عبد ا الشفشاوني المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 136887217/09/04 79 مزدوجمحمد التخشي 2الفقيه السراج المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 111682816/09/97 77 مزدوجسورية البوضموسي 111 يناير المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 123503106/09/01 77 مزدوجمحمد بنزاير 10الفقيه السراج المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 126532619/09/02 75 مزدوجنعمان الذهبي 2م . م سانية طوريس المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 140107715/09/05 75 مزدوجإنصاف يوسف 1عبد ا الشفشاوني المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 140450005/09/07 75 مزدوجنادية عزوز 1مدرسة أنوال المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 136762017/09/04 74 إلتحاق بالزوجمزدوجمونية النجاري 1بدر مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 117435706/09/00 72 مزدوجبورنان امال 1م/م . طارق بن زياد الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 126800713/09/02 72 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام الشهب 1رياض الجامعي مرتيل )البلدية(
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عمالة: المضيق - الفنيدق 130658305/09/03 71 مزدوجفاتن الحمادي 7الفقيه السراج المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 155026201/01/10 69 مزدوجأسماء الحقي 231 ماي المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 139904415/09/05 67 مزدوجعبكار ياسين 1أغطاس الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 140072715/09/05 67 إلتحاق بالزوجمزدوجالنيكرو عائشة 1ابن النفيس الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 140516605/09/07 67 مزدوجبنعيم ايمان 113 يناير المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 140644105/09/08 67 مزدوجابن علل سيدي خالد 2عقبة بن نافع الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 140679405/09/08 67 مزدوجلطيفة الدريسي 4المدرسة الجماعاتية العليين عليين

عمالة: المضيق - الفنيدق 140750605/09/08 67 مزدوجحنان سطيف 118 يناير المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 140553105/09/07 63 مزدوجاولد مسعود حكيمة 4الفقيه السراج المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 140724805/09/08 63 مزدوجالمرابط  وفاء 111 يناير المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 126394113/09/02 61 مزدوجايناس اسراو 1سيدي أحمد بنعجيبة الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 139948320/09/05 61 مزدوجياسين بوعدي 8مدرسة أنوال المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 158050802/09/10 61 مزدوجإيمان الجطي 4مدرسة أنوال المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 140720305/09/08 59 مزدوجالعشراوي خديجة 231 ماي المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 140442919/09/07 58 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى احمادون 1يوسف بن تاشفين مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 130846405/09/03 57 مزدوجاستيتو نجود 1110 يناير المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 136885120/09/04 57 مزدوجفوزية العزاب 1م . م سانية طوريس المضيق )البلدية(
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عمالة: المضيق - الفنيدق 136873218/09/04 56 إلتحاق بالزوجةمزدوجالطيبي محمد نصر الدين 1يوسف بن تاشفين مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 136723607/09/04 53 مزدوجالفتاحي منعم 2مدرسة أنوال المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 158262805/09/11 53 مزدوجعبو رشيد 1م.م  حيضرة الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 158270005/09/11 53 مزدوجنسيمة اهناح 1سيدي أحمد بنعجيبة الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 158284402/09/11 53 مزدوجفتيحة امداوش 1عبد ا الشفشاوني المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 123867206/09/01 52 إلتحاق بالزوجمزدوجفدوى النفاخ 1عبد ا إبراهيم مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 154957502/09/09 51 مزدوجالعسري هناء 116 يناير المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 140072207/09/05 48 مزدوجرقية نماوي 3عيون الساقية الحمراء الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 154973201/01/10 47 مزدوجاشبون فاطمة 8سيدي أحمد بنعجيبة الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 154976701/01/10 47 مزدوجالزهرة احنين 8أغطاس الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 158185002/09/10 47 مزدوجسمير بنيوسف 1م.م  حيضرة الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 158381805/09/11 46 مزدوجمريم السعيدي 10عيون الساقية الحمراء الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 140593618/02/08 45 مزدوجارقية إدبراهيم 1المدرسة الجماعاتية القاضي عياض البتدائية بليونش

عمالة: المضيق - الفنيدق 168189804/09/12 45 مزدوجسعيدة   اركاز 2الكوف عليين

عمالة: المضيق - الفنيدق 168243604/09/12 45 مزدوجالشرقاوي فاطمة الزهرة 11الكوف عليين

عمالة: المضيق - الفنيدق 168332104/09/12 45 مزدوجأنس حفيظي 7م/م . طارق بن زياد الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 168397204/09/12 45 مزدوجمسيح محمد 3عيون الساقية الحمراء الفنيدق )البلدية(

81 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: المضيق - الفنيدق 140648605/09/08 44 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء بنصبيح 1الخوارزمي المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 140579624/01/08 43 مزدوجبنعزوز سعادة 7سيدي أحمد بنعجيبة الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 126587804/09/02 42 إلتحاق بالزوجمزدوجالغنجاوي غزلن 231 ماي المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 154994601/01/10 42 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى بن عبد العلي 1رياض الجامعي مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 140629205/09/08 41 إلتحاق بالزوجةمزدوجاخوماش محمد 1العهد الجديد مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 155074501/01/10 36 إلتحاق بالزوجةمزدوجقودا يوسف 1عين شوفو المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 168246604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجوصال شعلي 111 يناير المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 140720005/09/08 35 إلتحاق بالزوجمزدوجلعبيي ماجدة 111 يناير المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 168219404/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجنجوى البزاري 1يوسف بن تاشفين مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 168222504/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالبوعزاوي نجوى 1رياض الجامعي مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 168240604/09/12 31 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء الشعيري الغري 1م . م ارميلت مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 155089701/01/10 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصلح محمد 1عيون الساقية الحمراء الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 171901703/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجإيمان الرباع 1أغطاس الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 171855403/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء لحبابي 1أغطاس الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 171912503/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة صفصافي 1م/م . طارق بن زياد الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 171923903/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجطائع نوال 3سيدي أحمد الرهوني مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 171744902/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجشقرون ايمان 1المعتمد بن عباد مرتيل )البلدية(
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عمالة: المضيق - الفنيدق 171854503/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجلشقار  هدى 1الكوف عليين

عمالة: المضيق - الفنيدق 171854803/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجهودة لكموش 1الخوارزمي المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 158350205/09/11 27 إلتحاق بالزوجمزدوجصفاء الحنيني 1م . م ارميلت مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 168187204/09/12 25 إلتحاق بالزوجمزدوجدعاء  انقار 1م . م ارميلت مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 168352004/09/12 25 إلتحاق بالزوجمزدوجيسرا الجرماز 1يوسف بن تاشفين مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 171710903/09/13 25 إلتحاق بالزوجمزدوجلمياء بلحسن 1م . م ارميلت مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 158463105/09/11 22 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة أشن 111 يناير المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 172056302/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجتنسيم الهبطي 1الفقيه السراج المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 172099002/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء حجاج 1عيون الساقية الحمراء الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 172030902/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة الشيخي الدواس 1عبد ا إبراهيم مرتيل )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175185902/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجسمراء أشبان 1أغطاس الفنيدق )البلدية(

عمالة: المضيق - الفنيدق 175257602/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجالعاقل محمد 1يوسف بن تاشفين مرتيل )البلدية(

83 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 


